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শ্রীচরণ কমলেধু /- 

মা! 

তোমার অনন্ত করুণায় আমি এ শ্তামল ধাভলে বিচরণ 

করিতেছি, তোমার খণ, তোমার স্েহ, তোমার যত্র, তোমার 

অপার্থিব স্বার্থত্যাগ অতুল্য । তোমার সন্ভেব বিধান করিবার 

শক্তি ও সামর্থ্য, আমার এ ছুব্বল হদয়ে কি আছে মা? দেবী 

তুল্য। তুমি! এদীন আজ তোমার সেই শ্লেছসিক্ত চরণে 

তাহার সাধের “তীর্থ-ভ্রদণ-কাহিনী” ভক্তিপুত্পাঞ্জলিস্বরূপ অর্পণ 

করিতেছে, দীনের দান দয়া করিয়া গ্রহণ কর। 

গ্রন্থকার 



ন্হিভভা সিন 
ধাঁভার! তীর্থ ভ্রমণার্থ লোকাভাবে মনে মনে চিস্তা্বিত হইয়া তগ্মোৎ- 

সাহে কোন স্থানে যাত্রা করেন এবং তথায় ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া অপরি- 

চিত গ্রবঞ্চকদিগের সহিত বাক্যালীপের পর, তাহাদিগকে প্রকৃত সেতুয়। 

( তীর্থের পথদশক ) ভাবিয়া উহাদের সঙ্গী হন, তাহাদিগকে প্রায়ই শেষে 
_ মনস্তাপ করিতে হয়, এমন কি এ সকল পাষগুদিগের অত্যাচারের জন্ত 

তীর্থদেবা দুরের কথা, স্বীয় প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত অস্থির হইতে হয়, কারণ 

এ সকল সেতুয়ারপী প্রবঞ্চকগণ অজ্ঞ বাত্রীদিগকে প্রথমে এরপ মিষ্টবাক্যে 

তুষ্ট করেন_-যেন তাহারা নিকটে থাকিলে উহাদিগের কত উপকার 

করিবে) প্রধান প্রধান খাতনামা ষ্টেশনে তাহাদের গভিবিধি থাকে । 
আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, এ সকল সেতুয়ারূপী প্রবঞ্চকদিগের সঙ্গী 

হইলে গ্রথমে তাহাদের দ্বারা যৎসামান্ত উপকার হয়, কিন্ত পরে তাহাদের 

ব্যবহারে বড়ই অসন্তুষ্ট হইতে হয়। ইহারা যাত্রীদিগের পরিচিত না 

হইলেও স্বীর দক্ষতার সহিত নানাপ্রকার প্রশ্নোত্তরে তাহার নিকট কিরূপ 
অর্থ আছে, উহার সন্ধান লইয়া থাকে ; তৎপরে উহার! সেই যাত্রীর 

ইচ্ছামত তীর্থ স্থানে পাগডার নিকট লইয়া গিয়া--পাণ্ডার স্তাষ্য প্রাপ্য 
অপেক্ষী অধিক পরিমাণে অর্থ আদায় করিয়া থাকে । পাগ্ডার যথার্থ পাওনা 

বাদে বাহা অবশিষ্ট থাকে, উহা সেই সেতুয়ারই লভ্য হয়। তীর্ঘস্থানের 

পাগ্ডারা অধিক যাত্রী পাইবার আশায়-_-এইরূপ সেতুয়াদিগকে প্রশ্রয় 

দেন। | 
যগ্পি কোন হাত্রী-কোন পাণ্ডার নাম . সন্ধান করিয়া ত্তাহার 

নিকট উপস্থিত হন, আর কোন সেতুয়া তাহার সহিত না থাকে, তাহা! 
হইলে যে কোন তীর্থ স্থানের পাও! তাহাকে অধিক যত্ব করিয! 
থাকেন এবং তাহার যথার্থ প্রাপ্য লইয়া সন্তষ্টচিত্তে সুফলদানে দেই 



[৮1 
যাত্রীকে সুখী করিয়া থাকেন। বলাবাহুলা পাণ্ডারা বেশ জানেন যে, এই 

সকল যাত্রীর নিকট প্রাপ্য অংশ সমস্তই তাহাদের লাভ। অপরিচিত্ত 

সেতুয়াদিগের সংসর্গ যাত্রীদিগের সর্বতোভাবে ত্যাগ কর! উচিত, তাহারা 
নিকটে আসিবার চেষ্টা দেখিলে সেই স্থান পরিত্যাগ করিবেন। এমন 

অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, এ সকল মেতুয়ারূপী প্রবঞ্চক যাত্রীর নিকট 

থাকিয়া প্রথমে নানাপ্রকারে তাহাদের বিশ্বাসভাজন হয়, আবার . 

স্থৃবিধান্থুযায়ী তাহাদেরই সর্বস্ব অপহরণ করিয়। থাকে । পবিত্র তীর্থ 
স্থানেও ধন্মাধশ্ম, পাঁপপুণা বিচার তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না, আর এক 

কথা-__ প্রথমে উহ্ারা নিজ খরচে যাত্রীদিগের বিশ্বাসভাজন হইবার নিমিত্ত 
ভৃত্যের স্ায় আজ্ঞা প্রতিপাঁলনের অপেক্ষা করে এবং রেল-খরচ প্রভৃতি 

নিজেই বহন করিয়া থাকে। অনেক সেতুয়া পাগ্াদিগের দ্বারা নিযুক্ত 
থাকে, তাহাদের বায় পাগডারাই বহন করিয়া থাকেন, কারণ বহু দূর 

হইতে একটী লোক ক্রমান্বয়ে বিন! খরচাঁয় আপনার সঙ্গে থাকিয়া সমস্ত 
আজ্ঞাপালন করিতে থাকিলে চক্ষুলজ্জার খাতিরে, তাহার উপদেশ মত 

তাহারই পাণ্ডার নিকট যাইতে ইচ্ছা হয়। নানা তীর্থ স্থানে সেতুয়া- 
দিগের ব্যবহার দর্শনে অধীনের যতটুকু জ্ঞানলাভ হইয়াছে, তাহাতে বলা 
যায়_-যে বহুদর্শী, পরিচিত, ধর্মভীরু, বিশ্বাসী, সেতুয়া অর্থাৎ বহুকালাবধি 

ধাহারা তীর্থসমূহে পরিভ্রমণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকেন, 
সেইরূপ একটা লৌক সংগ্রহ করিবেন, তাহা হইলে সকল বিষয়ে 
তাহাদের নিকট সাহায্য পাইবেন। যদিও তিনি পাগ্ডাদিগের নিকট স্বীয় 
প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করিবেন, কিন্তু দেখিতে পাওরা! যার যে, তিনি যাত্রী- 
দিগের সদাসর্ধদা মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন, কেন না__জীবিকা- 
নির্বাহের একমাত্র ইহাই তীহাদের সম্বল; এই নিমিত্ত তিনি প্রাণপণে 
যাত্রীদিগকে অন্তষ্ট রাখিতে সচেষ্ট থাকেন। 



এ 4. 

আমি একটী সদ্য ঘটনার বিষয় বর্ণনা করিতেছি ;-- 
একদা দশজন বিদেণী অজ্ঞ যাত্রীকে একজন সেতুয়া মিষ্টালাপে তুষ্ট 

করিয়া তাহাদের সঙ্গী হয় এবং উহার “গয়” তীর্থে গমন করিবেন, তাহা 

অবগত হইয়া হাবড়া হইতে গয়া ষ্েশনের ভাড়া উক্ত দশজনের নিকট 

হিসাব করিয়া! লইয়া__গয়া টিকিটের পরিবর্তে শ্রীরামপুর স্টেশনের দশখানি 
. টিকিট খরিদ করিয়া আনে এবং সযত্বে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া রেল- 

গাড়ীতে উঠাইর! দের । বলাবাহুল্য, সেতুয়াটাও তাহাদের সহিত থাকিয়া 
প্রত্যেককে এক-একথানি টিকিট প্রদান করিরা বন্ত্রাঞ্চলে সেই টিকিট 

বাধিয়া রাখিতে উপদেশ দেন। সরল হৃদয় যাত্রীরা তাহার উপদেশমত 

কার্ধ্য করিয়া নিঃসন্দেহচিত্তে গয়! যাঁইতে লাগিল। এদিকে শ্রীরামপুরের 

মধ্যবর্তী ষ্টেশনে এ সেতুয়া__যাত্রী সংগ্রহের অছিলায় অন্তদ্ধান হয়, এইরূপে 

রেলগাড়ী এদিকে এসেনশোল জংসন ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে চিরপ্রথানুসারে 

রেলকর্মাচারীরা টিকিট পরীক্ষা করিবার সময় সেই যাত্রীরা এঁ সেতুয়ার 
চাতুরী জানিতে পারিলেন। রেলকন্মুচারীগণ তাহাদের নিয়মানুযায়ী শ্রীরামপুর 
বাদে বেবাক ভাড়া আদায়, অধিকন্তু নানাপ্রকার লাঞ্চন! করিলেন। এইরূপ 

ত্যহ কত প্রকারে কত রকম সেতুয়াদিগের চাতুরী প্রকাশ পায়, উহা 
বর্ণনাতীত। রেলকর্তৃুপক্ষের কড়া আদেশানুসারে কোন রেলকর্শচারী 

কোন সেতুয়ার পরিচয় পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ষ্টেশন প্লাটফরম হইতে 
বহিষ্কৃত করিয়া দেন, এইরূপ নিয়মসত্বেও নিত্য কত যাত্রীর কত প্রকার 
বিলাপধবনি শুনিতে হয়, তাহার ইয়ত্বা নাই। 

এইবূপ আর একটা উদাহরণ দিতেছি__যখন আমরা সপরিবারে কাশী- 

ধামে অবস্থান করিতেছিলাম, অভিরাম নামে একজন প্রয়াগের সেতুয়া 

 কাশী-ীর্থ দর্শনের পর আমরা প্রয়াগতীর্থে যাইব সন্ধান পাই্লা ৬৭ দিন 

_ একাধিক্রমে নিজ খরচে আমাদের নিকট আজ্ঞাবহ হইয়া অবস্থান করিতে 



[1৮০] 
লাগিল এবং আমাদের নিকট ক্রমাগত তাহার পাণ্ডার অশেষ গুণ ঝুনি 

করিতে লাগিল। আমাদের দলমধ্যে পাঁচজন পুরুষ, বাকি ১৪ জন 

স্রীলোক, মোট ১৯ জন লোক ছিলাম। অভিরাম এই ১৯ জন যাত্রী 
ংগ্রহ করিবার নিমিত্ত মামাদের নানা প্রকারে তুষ্ট করিয়া বলিল যে, আমি 

যখন আপনাদের সঙ্গে আছি, তখন দেখিবেন, আপনাদের এ তীর্থে যাঁবতীয় 

কার্য কত অন্ন খরচে সম্পন্ন হয়। আপনারা স্ব স্ব ক্ষমতান্ুযায়ী প্রয়াগের, 

শ্রাদ্ধকার্ধ্য কেবল সম্পন্ন করিবেন, আর ত্রিধারাঁর সফলের নিমিত্ত প্রত্যেক 

যাত্রীকে আঘার পাগ্ডাকে মাত্র ১০ টাঁকা হিসাবে পৃথক্ দিতে হইবে। 

অভিরামের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া আমর! সকলে তাহার সহিত প্ররয়াগ 

তীর্থের কীটগঞ্জ নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহারই উপদেশ মত তাহার 

পাণ্ডাকে তীর্থগুরুপদে মান্য করিলাম। বলাবাহুল্য, যে পর্য্যন্ত না অভিরাম 

আমাদিগকে তাহার পাগ্ডার কর কবলে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, 

তাবৎকাল পর্যান্ত সেই অভিরাম প্রাণপণ চেষ্টায় আমাদের আবশ্তকীয় 

সকল কার্ধ্যই শুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিল, কিন্তু শেষে যখন সফলের সময় 
উপস্থিত হইল, অর্থাৎ পাণ্ডার হিসাব নিকাশের সময় আসিল, তখন এই 

আজ্ঞাবহ অভিরাম যে কোথায় অন্তর্ধান করিল, তাহার আর সন্ধান 
পাওয়া গেল না। অবশেষে পাণ্ডার সহিত নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক 

করিবার পর আমর! পাঁচজন পুরুষ লোক থাকা সত্বেও এখানে লোক 

গ্রতি ৪ টাকা হিসাবে সুফলের নিমিত্ত দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। 
ইহাতে যতটুকু শিক্ষালাত করিয়াছি, সাধারণের সুবিধার্থে তাহাই প্রকাশ 

করিলাম, নিবেদন ইতি । 
গ্রস্থকার। 



বাঙ্গালী নানা বিষয়ে অধঃপতিত হইলেও তাহাদের হৃদয়ে ধর্মের পবিত্র 
মধুর ভাব এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্মের 

নামে কাতারে কাতারে অসংখ্য হিন্দু নরনারী পুণ্য সঞ্চয়ের নিমিত্ত স্ত্রী, 
পুত্র, কন্ঠা প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়! পরম পবিত্র তীর্ঘস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া 

_থাকেন। হিন্দু চিরকাল অকপট হৃদয়ে ধর্মের সেবা করিয়া থাকেন। 

হিন্দুর সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তীর্থস্থানে উপনীত হইয়া দেবদেবী দর্শনে মুক্তিলাভ 

হয়। এই অনন্ত জাল! যন্ত্রণাময় পরীক্ষাভূমি-__“সংসারের” মায়! বন্ধন 

শিথিল হয়; তাই পিতা উপযুক্ত প্রাণপ্রিয় পুত্রহারা, পতি জীবনসহচরী 
পত্ভীহারা, পুত্র জনক জননীর স্নেহসিক্ত ক্রোড়হার! হইয়া হৃদয়ের শোক, 

তাপ উপশম করিবার জন্য এই পবিজ্র তীর্ঘস্থানে ছুটিয়া যান। প্ররুতির 
শ্তামল শোভা সৌনর্ঘ্য দর্শনে প্রাণে প্রীতি অন্থভব করিয়া থাকেন, কিন্তু 
কালমাহাস্মে আজ আমাদিগের সেই পরম পবিত্র তীর্থসমূহেও নানাপ্রকার 
প্রতারণা দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্রে নৌকাযোগে বা পদর্রজে ধাহারা 
তীর্থে গমন করিতেন, তাহার! কত সময়, কত ক্লেশ, কত অর্থ বায় করিয়া 

পাষওড দস্থাদিগের ভয়ে ভীতচিত্তে কত বিড়ম্বনীভোগ করিয়া, জীবনের আশা 
পরিত্যাগপূর্বক, এই ছুল্লভি পবিত্র তীর্থস্থান দর্শন করিতেন, তাহা! একবার 

'চিন্ত/ করিলেও হৃদকম্প হয়। 
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এক্ষণে রেলগাড়ীর সাহায্যে এবং ইংরাঁজরাজের সুশাসন গুণে যাতুরী- 

দিগের গমনাগমন যতদূর সম্তব স্ুখসাধা হইয়াছে। এই দ্রুতগামী রেল- 

গাড়ীর সাহাযো অতি অল্প সময়ে ও সামান্ত ব্যয়ে নির্ধিদ্রে ধনী, ছুঃখী, 

আবাল, বুদ্ধ, বনিতা গকলেই তীর্থস্থান গমনপূর্ব্বক নয়ন ও জীবন সার্থক 

বোধ করিতেছেন । 

পরম পবিত্র “তীর্থ” সমূহের মাহাত্ম্য অবগত হইয়াও ইহাতে অবিশ্বাস. 
-_ইহাই ভক্তিহাসের প্রধান কারণ অনুমান হয়। প্রমাণন্বরূপ বলা যাইতে 
পারে__যাহা সহজ লভ্য, তাহার আদরও তত অল্প,"আর যাহা ছুল্লভ-_ 

তাহার যত্বও ততোধিক পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । অগ্ভাপি যাত্রীদিগের 

মধ্যে এমন অনেক মহান্ুভবকে দেখিতে পাওয়া যায়, ধাহার! তীর্থে-_ 

আগমন করতঃ ভক্তিসহকারে যথাবিধি তীর্থ কাঁধ্য সম্পাদন ও ভগবানের 

লীলাভূমি দর্শন করিয়া__প্রেমে পুলকিত হন, অশ্রুবিসর্জন করিতে থাকেন, 
এবং পবিত্র পুণারজে বিলুষ্টিত হইয়া জীবন সার্থক বোধ করিয়া থাকেন। 
এ দীন আবালাকাল হইতে তীর্থভ্রমণ-প্রয়াসী, নানা তীর্থস্থান দর্শন করিয়া 

যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, তাহা সাধামত এই “তীর্থ ভ্রমণ-কাহিনী* 

নামক পুস্তকে জনসাধারণে প্রকাঁশ করিয়াছে । যাহারা তীর্থ ভ্রমণ অভি- 

লাধী, আশ! করি- তাহারা একবার আমার বহু আয়াস ও যত্তের পুস্তক- 

থানি পাঠ করিয়া দেখিবেন--আমার এই “তীর্থ ভ্রমণ কাহিনী” তীর্থ 

পর্ধ্যটকদিগের প্রিয়মহচর ও পথগ্রদর্শকের সম্পূর্ণ সহায়তা করিবে। ১ম 

ভাগে কালীঘাট হইতে আরন্ত করিয়া উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের তীর্থসমূহ 
সন্নিবশিত হইয়াছে, এতভিন্ হিন্দু গৃহস্থের পাঁঠোপযোগী বিবিধ জ্ঞাতব্য 

বিষয় সংযোজনা করা হইয়াছে। 
“তীর্ঘভ্রমণ-কাহিনী পুস্তক প্রণয়ন আমার প্রথম উদ্যম, ইহা যে জন- 

সাধারণের গ্রীতিপ্রদ হইয়াছে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই প্রথম ভাগ নিঃশেষ ' 
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হইয়াছে, সেজন্ত আমি গুণগ্রাহী পাঠক ও জধীমাজের নিকট কৃতজ্ঞ। 

তাহাদিগের উৎসাহেই প্রথম ভাগ পরিবদ্ধিত ও পরিবন্তিত হইয়া পুনর্ম্রিত 

হইল। এই দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম ভাগের কলেবর এত বৃদ্ধি পাইল যে, 

বাধ্য হইয়া ইহাকেই ছুই খণ্ডে বিভক্ত, অর্থাৎ প্রথম খণ্ডের পরিত্যক্ত 

অংশগুলি চতুর্থ ভাগ নামে স্বতন্ত্র পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত হইল। পাঠক- 

বর্গের গ্রীতির নিমিত্ত বনু অর্থব্যয়ে অনেকগুলি তীর্থচিত্র ইহাতে সন্নিবেশিত 
হইয়াছে; এক্ষণে সুধীবুন্দ পুর্বববৎ কৃপা দৃষ্টি করিলে আমার সকল শ্রম ও 
অর্থ ব্যয় সার্থক বিবেচনা করিব । 

সবিনয় প্রার্থনা_-এ খ্রন্থে যদি কোন স্থানে কোনরূপ ভুলপ্রমাদ ঘটিয়া 
থাকে, তাহা হইলে সুধীবুন্দ আমায় জ্ঞাপন করিলে তাহা! সংশোধন করিয়া 
লইব। আশা উচ্চ, সামর্থ্য অতি ক্ষীণ, ভরস! সহৃদয় মহোদয়গণের সহান্গু- 
ভূতি লাভ। 

কলিকাতা 
৩৫৬, অপার চিতপুর রোড, 

গন ১৩২৭ পাল। 
গ্রন্থকার 

০ 



তীর্থ-ভ্রগণ নামক অবুহৎ পবিত্র গ্রন্থখানি চারি ভাগে 
বিভক্ত হইয়াছে 

ঙ্গ 

প্রথম ভাঁগে-_ কালীঘাট, শ্রীশ্রী৬তারকেশ্বর-তত্ব, বৈগ্ভনাথ, গয়া, 
কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা, হরিদবার, ইন্তরপ্রস্থ, কুরুক্ষেত্র, মথুরা, বৃন্দাবন, 
আগ্রা, জয়পুর, পুষ্কর ইত্যাদি। দক্ষিণে_ পুরীতীর্ঘথ। মূল্য ১২ টাকা। 

ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ৩৩৬ পৃষ্ঠায় ৩১ খানি সুন্দর সুন্দর তীর্থ চিত্রসহ 
উত্তম কাপড়ে বাঁধাই হইয়া পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিতাকারে প্রকাশিত ১ 
এতভিন্ন গৃহস্তের নানাবিধ প্রয়োজনীয় বিষয় সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। মূলা ১।৪ 
টাঁক! মাত্র, ভিঃ পিতে ১০ আন]। 

দ্বিতীয় ভাগে-_কলিকাতা হইতে রেলযোগে ওয়ালটেয়ার, 
প্রহলাদপুরী, গোঁদাঁবরী মান্ত্রীজ সহর, কাঞ্চীপুর, বালাজী, জলকাস্তীশ্বর, 
অরুণাচলম্, বৈ্বেশ্বর, মায়াভরম্, কুস্তকোণম্, তাঞ্রোর, ত্রিচিনাপলী সহর, 
জগদিখ্যাত শ্রীরঙ্গমজীউর দেবালয়, কাবেরী নদীর আদি বৃত্তীস্ত, কিফিন্ধ্যা- 
পুরী, বিরূপাক্ষদেব, মহীশৃর রাজার স্বাধীন রাজা ও তাহাদের প্রতিষ্ঠিত 
চামুণ্ডাদেবী, মাছুরা' সহর, সেতুবন্ধে-_শ্রীপ্রীরামেশ্বর তীর্থ, আরও হরিদ্বার 
হইতে কন্থল্, লক্ষ্ণঝোলা, হ্বীকেশ তীর্থ, প্রসিদ্ধ ধাম শ্রীশ্রীকেদারেশ্বর 
ও শ্রীশ্রীবদরীকা শ্রম, এতত্িন্ন কোন্ তীর্থে কিরূপ দ্রব্যের আবশ্তক, সমস্তই 
সনিবেশিত হইয়াছে । মূল্য-_১।* ভিঃ পিতে ১1৬০ টাকা মাত্র। 

তৃতীয় ভাগে--কলিকাতা হইতে জব্বলপুর, নম্্দা, বোষ্ধে, 
নী পুণাঁসহর, প্রভাসক্ষেত্র, দ্বারকাপুরী, এতভিন্ন গৌহাটার 
অন্তগত শ্রী শ্রীকামখ্যাদেবী ও বশিষ্ঠাশ্রম, আরও চট্টগ্রামের অন্তর্গত শ্রীপ্রী ৬ 
চন্দ্রনাথ ও ৮আদিনাথ তীর্থ, দার্জিলিংএ ুর্জয়লিঙ্গ ও নেপালের অন্তর্গত 
শ্রীশ্রীঞপশুপতিনাথ দর্শন যাত্রা সন্নিবেশিত হইয়াছে । 

চতুর্থ ভীগে-কর্গিকাতা হইতে বালেশ্বর, শ্রীপরীক্ষীরোর! 
গোগীনাথজীউ, রৈতরণী, ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল, পুরী ও প্পক্ষেত্র, 
এতততিন্ন আগ্রা, জরপুর, আজমীট, পুষ্ধর ও সাবিভ্রীতীর্ঘ। মূল্য ১০ টাকা । 
প্রত্যেক খণ্ডেই রাশি রাশি তীর্থ চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক 
খণ্ডের জন্ত স্বতন্ত্র ৬* ভিঃ পিঃ খরচ লাগে। 



উত্তর-পশ্চিম তীর্থযাত্রায় আবশ্ঠকীয় দ্রব্যের তালিকা 

_ তীর্থবাত্রার পূর্বেবে নিন্নলিখিত দ্রব্যগুলি যত্বপূর্বক 
গ্রহ করিবেন যথ! )__সিদ্ধি, গাজা, নারিকেল ৮টাঁ, স্থুপাৰি ৫০টা, 

হরিতকী ১২টা, যজ্ঞোপবীত ৫০্টা রক্তচন্দন ২ খানা, সাঁধামত স্বর্ণ বা 

রৌপ্যের বিন্বপত্র ২ দফা' ( একথানি বৈদ্যনাথজীউর অপরখানি কাণীর 

বিশবেশ্বরজীউর ) সাদা চন্দন ৬ খানা, পঞ্চরত্র ১* দফা, আল্তা দুই কুড়ি, 
চিনের সিন্দুর ২ বাঙিল, সিন্দুর-চুবড়ী সাজসহ ৬ দফা, লোহা (হাতে পরি- 

বার ) ২৫ গাছা, রুলি ১৪ জোড়া, সোণার নথ €টা, (কাশীর অন্নপূর্ণা 

দেবীর ১ দফা, কুমারী পুজার ১ দফা, সাবিত্রীদেবী ১ দফা বুন্দাবনধামে 
শ্ীশ্রীরাধারাণী ১ দফা, অযোধ্যায় শ্রীশ্রীসীতাদেবীর ১দফা) সোনার তুল্সী- 
পত্র ৩ দফা, (বুন্দাবনধামে শ্রী্রীগোবিন্দজীউ, শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউ ও 
শ্রীত্রীমদনমোহনজীউর শ্রীচরণে অর্পণ করিবার নিমিত্ত । ) শ্রীপ্রীগোবিন্দ- 
জীউর সাধামতে-_স্বর্ণ বা রৌপের নুপুর, বংশী সংগ্রহ করিবেন । দেবালয়ে 
বিতরণের নিমিত্ত, লালপাড় সাড়ী ১* জোড়া, যে সকল ভক্ত দেবদেবীকে 
ভালরূপ বন্ব, থালা, ঘটি, দান করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহারা সহর হইতেই 
গ্রহ করিবেন । পশ্চিমে__প্রতি দেবালয়ে সন্ধা আরতির সময় কর্পু রের 

আরতি হয়, এই নিমিত্ত দেবাঁলয়ে কর্প র দিবার প্রথা, আরও দেবালয়ে 
বিতরণ করিবার নিমিত্ত সাধ্যানধারী মসলা লইবেন। যে সকল দ্রব্য 
লিখিত হইল, উহ সাধারণ যাত্রীর নিমিত্ত, ভক্তগণ ইচ্ছা করিলে অধিক 
পরিমাণে লইতে পারেন, কারণ দানের কোন 3 কছু বাঁধা নিয়ম নাই। 



[ 89০ ] 

বিদেশ যাত্রার পূর্ব নি্নলিখিত পাথেয়গুলি স্মরণ 

করিয়া যত্্মহকারে সংগ্রহ করিবেন, যথা )-_ 
মশারি ১টা, বিছানা ১ দফা, হারিকেন ল্যাম্প ১টা সদাঁসর্কদা! প্রস্তত 

অবস্থার সঙ্গে রাখিবেন, কারণ রেলবোগে দুরদেশে যাইতে হইলে রাত্রি- 
কালে ট্রেণে উঠিবার বা নামিবার সময় আপন বাক্স, দ্রব্যাদি নিলাইয়া 

লইবার ইহাই সুবিধাজনক, এতভিন্ন বটি ১ খানি, ছোট মজবুত কুলুপ 
১টা, পাকা মোটা রশি ১ গাছা (কুপ হইতে জল উঠাইবার নিমিত্ত) 

বাবহারের ঘটি ১টা, থালা, গেলাস ১ দফা, লোহার চাটু ও খন্তি ১ দফা, 

স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকিলে নারিকেল তৈল ১ বোতল, অগ্ন আচার, দর্পণ, 
চিরুণী, ১ দফা, ক্লোরোডাইন ১ শিশি, বিশুদ্ধ গোলাপ জল $ শিশি, কারণ 

ট্রেণে পরিভ্রমণ করিবার পর গঙ্গা, যমুনা, নদ বা নদীতে স্নান করিলে__ 
চক্ষু উঠিবাঁর সম্ভাবনা আছে। ট্রেণের মধ্যে অবস্থানকালে জল খাইবার 

জন্ত একটী গেলাস সর্বদা বাহিরে রাখিবেন, যে সকল বাক্তি বালাম-চাঁউল 

ভিন্ন অপর চাউল সহজে পরিপাক করিতে পারেন না, তীহাদিগকে উহা 

সহর হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে, তথায় উত্তম আতপ তুল পাইবেন। 

এ তীর্ঘে পরিধেয় বন্ত্র সামান্তমাত্র লইলেই চলে-_কারণ পশ্চিমের সকল 

স্থানেই রজকের সুবিধা আছে। এই স্থানে একটা কথা বলিবার আছে, 

যে স্থানে যে রজককে বস্ত্র ধৌত করিতে দিবেন, যে বাসাতে যথন অবস্থান 
করিবেন__তাভাদের পরিচিত রজককে দিবেন, এতভিন্ন সকল দ্রব্যই 
তগায় গাওয়া যাস) 

গ্রন্থকার 



তীর্থসেবকদিগের কর্তব্য 

তীর্থ যাত্রা করিবার পূর্ব দিবস গৃহে-_উপবাসপূর্ববক যথাশক্তি গণেশ, 
পিতৃগগ ও বিগ্রহগণের পুজা করিয়া পরমাননে হৃষ্টচিত্তে শুভ দিন, শুভলগ্নে 
যাত্রা করিবেন। তীর্থে উপস্থিত হইয়া পিতৃগণের অর্চনা! করিতে হয়, 

এইরূপ করিলে অভীষ্ট ফললাভ হয়। তীর্থস্থানে ব্রাহ্মণের পরীক্ষা করিতে 

নাই। অনার্থীকে অগ্লযান, ভি্ার্থীকে ভিক্ষাদান এবং চক, শক্ত, গুড় 

প্রভৃতির দ্বারা পিতৃগণের উদ্দেশে পিওঁ দান করিতে হয়। তীর্থশ্রাদ্ধে অর্থ 

বা আবাহন নাই-_কি প্রশস্ত, কি অপ্রশস্ত সকল সময়েই শ্রাদ্ধ করিতে 

পারা যাঁয়। প্রসঙ্গত তীর্থে উপস্থিত হইয়া স্নান করিলে- স্বানফল পাওয়া 

যায় সত্য, কিন্তু তীর্থ যাত্রাজনিত ফললাভের আশ! দুর্হহ। তীর্থগমন দ্বারা 

পাপী ব্যক্তির পাঁপ দুর হয় সত্য, কিন্তু তাহার! অভীষ্ট ফললাত করিতে 
পারে না, ধাহারা শ্রদ্ধাশীল, তাহাঁরাই অভীষ্ট ফললাভ করিয়া থাকেন। 

যিনি পরের জন্য বেতনাদি লইয়! তীর্থে গমন করেন, তিনি যোড়শাংশের 

একাংশ ফলপ্রাপ্ত হন। যাহার উদ্দেশে কুশময়ী প্রতিকৃতি নির্মাণ করতঃ 
তীর্থ সলিলে নিমগ্ন করা! যায়, তিনি অষ্টমাংশের একাংশ ফললাঁভ করেন, 

পুরাণে এইরূপ উপদেশ পাওয়া! যায়। তীর্থে উপবাস ও শিরোমুগুন করা 
কর্তব্য, কারণ মুণ্ডনের ফলে--শিরোগত পাপরাশি তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া 
থাকে। যেদিন তীর্থে প্রথম উপস্থিত হইবেন, তাঁহার পূর্ব দিবদ উপবাস 
এবং তীর্থপ্রাপ্তি দিবস শ্রাদ্ধের অনুষ্টান করিবেন। 

পুরাবিৎগণ কর্তৃক একটী প্রাচীন উপাথান গ্রকাশিত হইল । যে 
কল সাধুর হৃদয়ে পরোপকারপ্রবৃত্তি জাগরুক থাকে, তাহাদের বিপদরাশি 



তীর্থসেবকদিগের কর্তব্য // 

সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং পদে পদে সম্পদ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পরোপক্খার 

দ্বারা যেরূপ শুদ্ধিলাভ হয়, তীর্ঘস্থানে তাদৃশী শুদ্ধির আশা নাই। পরোপ- 

কার দ্বারা যেরূপ ফল পাওয়া যায়, বহু দান দ্বারা তাদৃশ ফললাভ হয় না) 

পরোপকার দ্বারা যেন্ধপ পুণ্য উপার্জিত হয়, কঠোর তপস্তাতেও তাদৃশ 

: পুণ্য হয় না, অর্থাৎ পরোপকার অপেক্ষা শ্রেষ্ট ধর্ম এবং পরাপকার অপেক্ষা 

ণ মহাপাপ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। জীবন ও এ্রশ্র্য্য প্রস্তুতি সমস্তই. 

- করীকর্ণাগ্রবং চপল ; স্থৃতরাং কেবলমাত্র পরোপকার সাধন করাই মনীষী 

ব্যক্তির সর্বদা কর্তৃব্য। যে নারী পতির আজ্ঞা না লইয়া স্বেচ্ছা্রমে কোন 
ৃ তীর্থে গমন করেন, চরমে তাহাকে অধঃপতিত হইয়া শোচনীয় গতিলাভ 

. করিতে হয়, আর যে ব্যক্তি সন্ত্রীক তীর্থস্থানে গমনপুর্ব্বক পিতৃগণের উদ্দেশে 

শুদ্ধচিত্তে পিগুদান করেন, তাহার সৌভাগোর সীমা থাকে না। সেই পিও 
“রামসীতার” পিগড নামে কথিত। পিওদানের সময় স্ত্রীকে পিও উত্তোলন 

করিয়া স্বামীকে সাহাষ্য করিতে হয়। পিতামাতা বাতীত জগতে শ্রেষ্ঠ 

গুরু আর নাই, বলাবাহুল্য-_সকল তীর্থেই এই গুরু ও গোবিন্দ একত্র 

দর্শনে বহু পুণ্যলাভ হয়। 

মানস-তীর্থের সংখ্যা অনেক । গয়াতীর্থ--পিতৃগণের মুক্তিপ্রদ ; তনয়- 

গণ তর স্থানে গমনপূর্বক ভক্তিসহকারে পিওদান দ্বারা পূর্ববপিতামহগণের 

খণ হইতে বিমুক্ত হইয়া! থাকেন। যে সকল তীর্থে নান করিলে পরমাগতি- 

লাভ হয়, কথিত হইল-_সত্য, ক্ষমী, ইন্দ্িয়নিগ্রহ, সর্বভূতে দয়া, অর্জয় 

দান, দম, সন্তোষ, প্রিয়বাদিত্ব, জ্ঞান ও তপ এই সমস্তই মানস-তীর্ঘ বলিয়া 

জানিবেন। চিত্রগুদ্ধি সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনীয়। জলে দেহ 

প্লাবিত হইলেই তাহাকে স্নান বলা যায় না, দমণ্ডণ রূপ জলে শ্নাতি, রাগাদি- 

রহিত ও বিষয়কামনা শূন্য হইলেই প্রকৃত স্নাত বলা যার়। যে বান্তি 
লোভী, পিগুন, ক্রুর, দাস্তিক ও বিষয়াসক্ত, সে--সকল তীর্থে ম্নাত 



তীর্থসেবকদিগের কর্তব্য 

হইলেও পাপী এবং মলিন বলিয়া পরিগণিত হয়। দেহস্থিত মল দুর 
হইলেই মানব নির্মল হইতে পারে না, মানস-মল-পরিত্যক্ত হইলেই শুদ্ধ- 

চিত্ত হওয়া যায়; অতিরিক্ত বিষয়াসক্তি_মানিস-মল বলিয়া কথিত। 

যে চিত্তে ছু্টতা নিহিত আছে, তীর্থস্থানে তাহার কিরূপে পরিশুদ্ধি 

হইবে? চিত্ত নির্মল না হইলে--দাঁন, যজ্ঞ, শোঁচ, তীর্থসেবা সকলই 

 অতীর্ঘস্বরূপ হয়। জিতেন্্িয় হইয়া মানুষ যেখানেই থাকুন না কেন, সেই 
খানেই তীহার তীর্ঘস্থান। 

যে ব্যক্তি তীর্থে গমনপূর্বক অন্ততঃ ত্িরাত্রি বাস এবং গো, স্বর্ণ, দান 
না করেন, তীাহাকে-_জন্ম জন্ম দরিদ্র হইয়া থাকিতে হয়। তীর্থযাত্রা- 

ঘটিত যে ফল হয়, ভূরি দক্ষিণ যঞ্ দ্বারাও তাদুশ ফলপ্রাপ্ত হইয়া যায় না, 

যে ব্যক্তির প্রতিগ্রহ বিমুখ ও ধিনি যথালন্ধ দ্রবযই সন্ত থাকেন এবং 

অহস্কারবর্জিত, তীহারাই তীর্থ ফলপ্রাপ্তি হন। পুণ্যশীলের কথা দূরে 
থাকুক- শ্রদ্ধাবান ধার ও সমাহিত হইয়া তীর্থে গমন করিলে পাপী ব্যক্তিও 

বিশুদ্ধিলাত করিতে পারেন। অদ্ধাহীন, নাস্তিক, সন্দিগ্ধচিত্ত ও হেতুবাদী 
--এই সকল লোক কদাপি তীর্থ ফলভোগী হইতে পারেন না। যাহারা 

সর্ধদন্দসহিফু, ধীর হইয়া যথাবিধি তীর্থ সমূহ পর্যাটন করেন, অন্তিমে 

তাহারাই স্বর্গভোগী হইয়া থাকেন। তীর্ঘস্থানে কখন পাপকার্য্যে মতি 

বাখিবেন না, কাহারও সহিত কখন কলহ করিবেন নাঁ, 'ভক্তিই মুক্তি” এই 

সারগর্ত উপদেশ-বাক্য হৃদয়ন্বমপূর্ববক সকল কার্ধ্য প্রবৃত্ত হইবেন। 

গ্রস্থকার 
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তীর্থ-ভ্রণ-কাহিনী 
বিভা 
কালীঘাট দর্শন যাত্র 

কণিকাতা সহরের প্রায় তিন ক্রোশ দুরে ভবাশীপুরের দক্ষিণ 
ব্লেতলার পশ্চিমদদিকন্থ পীঠ স্থানটী কালীঘাট নামে প্রসিদ্ধ । নি 

| ২ সৃতী পতিনিনদা শ্রবণ .করিবামাত্র দেহ তাগ করিলে, মহ'দেব 
সতা:শে!কে বিহ্বন হইয়াছিলেন। এমন কি, তিনি ন্মাহের হা মৃত 
স্তীদ্হ শ্বন্ধে লইয়! ইতত্ততঃ পরিভ্রমণ করেন। কথিত আছে, দেব- 
শেষ বিষু, মহাদেবের এইরূপ অবস্থা দর্শনে সৃষ্িনাশের আশার 
অর হইলেন এবং ভহটক শান্ত ক নু [-হরশন 
কর ছারা ই মৃতদেহ একান্ত খে চি বহিহ জরি দেন। সেই 



২ ভীর্থ্রমণ-কাহিনী 
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বিচ্ি্নং ংশ যে যে স্থানে পতিত ইইন্লাছিল, বিজয়া সেই সেহ' 

; স্থানই পুণ্যক্ষেত্র বা পীঠ স্থানে পরিণত হইয়াছে । 

| ১// একান্ন গীঠ স্থানের একটা সংক্ষিপ্ত রিবরণ প্রকাশিত 

হুইল) 
১৭ হিম্বুলাক়-_সতীর ব্রঙ্গরন্ধ। পতিত হয়। এখানে দেবী 

_ কোটনী-ভৈরব ভীমলোচন নামে খ্যাত । 

২। শর্করার-দেবীর তিন চক্ষু পতিত হয়। এখানে ভগবতী 

মাহষ-মর্দিন্ী ভৈরব ক্রোধীশ বলির প্রসিদ্ধ । 

৩। জ্বালামুখীতে--জিহ্ব। পতিত হয়। এখানে দৈবী অস্বিকা 

ভৈরব উন্মত্ত। রি 

৪। ভৈরব পর্বতে--উর্ঘ ওষ্ঠ থাকার, অবস্তী মহাদেবা ভৈরব 
লম্বা কর্ণ নামে বিখাত। 

৫। প্রভাসে-উদর থাকার, দেবী চন্ত্রভাগা ভৈরব বক্রতুড 
নাধে খ্যাত । 

৬। গণগুকীতে-_দক্ষিণ গণ্ড থাকার, এখানে দেবা গণ্ডকী চণ্ডিক। 
ভৈরব চক্রপাণ হইয়। বিরাজ করিতেছেন। 

৭। গোদাবরীতীরে--বাম গণ্ড পতিত হয়। এখানে তিনি বিশ্ব 

মাতৃক ভৈরব বিশ্বেশ নামে খ্যাত হইয়! অবস্থান করিতেছেন । 

৮। অনলে--উদ্ধ দন্ত পুংক্তি থাকায়, দেবীনারার়ণী ভৈরব সংহার 
নামে প্রসিদ্ধ। 

৯। জনস্থানে--চিবুক থাকায় এখানে দেবো ভ্রামরী বিকৃতাক্ষ ভৈরব 
নামে স্থিত হইয়াছেন । 

১। স্ুগন্ধ্যা়-_নাসা পতিত হয়, বৌ নুনন্দা, এখানে ভৈরব 
ত্র্যমক নামে প্রসিদ্ধ। 
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১১। পঞ্চদাগরে_মধোদত পংক্তি পতিত হয় ।- এখানে ভগবত 

বরাহী, ভৈরব মহারুদ্র নামে বিরাজমান! । | | 

১২। করতোয়াতটে-বাষ তল্প পতিত হর। দেবী এখানে অর্পণ 

ভৈরব বামন নামে বিখ্যাত হইয়াছেন । | 

...১৩। মলয় পর্দতে__দক্ষিণ তল্প থাকায় এখানে দেবী, সুনন্দা, 
ভরব স্ন্দরানন্দ নামে বিখ্যাত তইয়াছেন। | 

১৪ | বুন্দাবনে--কেশঙ্াল স্থান পতিত হয়। এখানে দেবী 

কেশজাল উমা, ভূতেশ ভৈরব নানে বিরাজিতা। মথর]1 হইতে এই 

পীঠ স্থানটা ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। ্ 

১৫। কিরীটে--দেবী বিমলা ভৈরব সম্বর্ভ নামে বিরাজ 
করিছেছেন। 

১৬। শ্রীহটে-গ্রীবা পতিত হয়। এখানে দেবী রা তৈরৰ 

ঈশ্বরানন্দ ব1 সর্বানন্দ ভৈরব নামে বিখ্যাত। 

১৭। কাশ্দীরে_-:ক পতিত হয়। এখানে তিনি মহামায়া 

ভৈরব ভ্রিসন্ধোশখবর নামে বিরাজ করিতেছেন । 

১৮। রত্বাবলীতে-- দক্ষিণ স্কন্ধ থাঁকায় দেবী কুমারী ভৈরব অভ- 

রামকুমার নামে বিখ্যাত। 

। ১৯ মিথিলাতে-_বাম স্কন্ধ পতিত হয়। এখানে দেবী মহানেণ 
' টভরধ মহোদর নামে বিরাজ করিতেছেন । 

২ । চট্টগ্রামে সদক্ষিণ স্তর থাকায় দেবী ভবানী ভৈরব চন্ত্ু- 

শেখর নামে প্রদিদ্ধ। | 

,২১। মানস সরোবর়ে_ম্দিণ হ্তার্ধ পতিত হয় । এখানে দে 

দাক্ষায়ণী অমর-ভৈরব নামে বিরাঞ্জ করিতেছেন। 
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২২।  উষ্ধানীতে__ কম্চুই হই পতিত হয়। এখানে, দেবী দঙষরচী তৈরৰ 

_ কপিলেশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন । 

২৩। যণেবদ্ধে_মণিবদ্ধ, এখানে দেবী গায়ত্রী ভৈরব সর্ধানন্দ নামে 

প্রসিদ্ধ। | 

২৪। প্রয়াগে_-দুই হস্তের দশ মঙ্ুলি পতিত হয়। এখানে দেবী 
ললিতা ভব-ভৈরব নানে বিখ্যাত হইয়াছেন । 

২৫। বছুলাতে_-বাম হস্ত পতিত হয়। এখানে দেবী বহুলা 
চত্ডিকাঁভৈরব ভীরুক নামে অবস্থান করিতেছেন । 

২৬। জলান্ধরে-_প্রথম স্তন পতিত হয়। দেবী ত্রিপুবষালিনী 

ভৈরব ভীষণ নামে খ্যাত হইয়াছেন। 

২৭। রামগিরিতে-দ্বিতীয় স্তন পতিত হর | এখানে দেবা 

“« শিবাণী চগ-ভৈরব নামে বিরাজমান । 

২৮। বৈগ্ঘনাথে-_ত্বদর থাকায়, দেবী জয়দুর্থী নামে ভৈরব 
বৈদ্ানাথ হইয়। অবস্থান করিতেছেন। 

২৯। কাঞ্চীদেশে_কাকাণি থাকায়, এখানে ভৈরব রুরু নামে 
প্রাসদ্ধ ভইয়াছেন। 

৩*। উৎকলে--নাভি পতিত হয়। এখানে দেবা নি নামে 

ভৈরব জগন্নাথ ₹ইয়া বিরাজ করিতেছেন ।' 

৩১। কালমাধবে--অদ্ধ নিতম্ব থাকায় দেবী কালিকা অসিতাঙ্গ 
ভৈরব নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ৰ 

৩২1 নশ্বদাতীরে-শোনন্দে-বাম নিত থাকা, দেবী, এখানে 
শোনাক্ষী ভদ্রসেন ভেরবরূপে বিরাজমান। ৃ 

..৩৩। নেপালে-_জানুদ্ধয় পতিত হয়। এখানে দেবী মহামায়া 
ভৈরব কাপালী নামে বিখ্যাত হইয়। অবস্থান করিতেছেন। | 



৩৪1 কামরূপে-_মহামুদ্রা, দী কামাধ্যা নামে ভান রে | 
হইয়! আছেন। : 

৩৫। মগধে-_দক্ষিণ জঙ্যা পতিত হয়। মিনতি দেবী রান 
কারী ভৈরব ব্যোমকেশরূপে বিরাজিত। 

৩৬। শ্রীষ্ট জেলার জয়ন্তীতে--বামজজ্বা থাকায়, এখানে দেবী 

জয়ন্তী ভৈরব ক্রমদীশ্বর বা মেলাই চণ্ডী নামে খ্যাত হইয়া অবস্থান" 

করিতেছেন । 

৩৭। ব্রিপুরাতে-_দক্ষিণ চরণ পতিত হয়। এখানে ত্রিপুরাস্থন্দরী 

ভৈরব ত্রিপুরেশ হইয়া আছেন । 
৩৮। ক্ষীরক গ্রামে__দক্ষিণ চরণের অন্ুষ্ঠ থাকায় দেবী যুগাগ্া 

ভৈরব ক্ষীর মন্তকরূপে বিরাজমান । 

৩৯। কঝালীঘ'টে-_দক্ষিণ চরণের চারিটা অঙ্গুলী থাকার, দেবী 
এখানে কালিকা! নামে তৈরব-নকুলেশ হইয়া আছেন। 

৪*। কুরুক্ষেত্রে_দক্ষিণ পায়ের গুলফ,। এখানে দেবী স্থাণু ভৈরব 
সন্বর্ত হইয়া বিরাজমান । 

৪১। বক্রেশ্বরে- মধ্য পতিত হওয়ায়, এখানে দেবী মহিষমর্িনী 

ভরব বক্রনাথরূপে অবস্থান করিতেছেন । 

৪২।  যশোহরে-_পাণিপথ থাকায় এখানে দেবী যশোরেশ্বরী 
নামে ভৈরব চণ্ড হইয় বিরাজমানা। 

৪৩। নন্দীপুরে-হার পতিত হয়। এখনে দেবী নন্দিনী ভৈরব 
নন্দিকেশ্বর নামে প্রনিদ্ধ হইয়াছেন। 

৪৪1 বারানসীক্ষেত্রে-_কুণ্ডল পতিত হয়। এই পুণাক্ষেত্র 
দেবী বিশালক্মী ভৈরব কালরূপে অবস্থান করিতেছেন | 

৪৫। কন্ঠাশ্রমে--পৃষ্ঠ বাতি হওয়ায় দেবী সর্বানী নামষ ভৈরব 
হইয়ু] আছেন । 
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৪৬। লঙ্কায়--নুপুর পতিত হয়। | এখানে দেবী ইন্্রাঙ্ষী রাক্ষশেশ্বর- 

ভৈরব নামে বিখ্যাত। | 
৪৭ বিভাদে--বাম গুলফ, পতিত হওয়ায়, দেবী ভীমরূপা সর্ধাননদ 

ভৈরব হই»! অবস্থান করিতেছেন । ্ ূ | 

৪৮ বিরাটে-_পদাঙুসী থাকায় দেবী অস্বিকা ভৈরব অমৃত্তরূপে 
. বিরাজমান! । 

৪৯। াত্রআোতাতে-+বাম পদ থাকায়, এখানে দেবী ভ্রামারী ঈশ্বর 
ভৈরব হইয়! অবস্থান করিতেছেন । 

৫*। অষ্রহাদে--অধঃওষ্ থাকায় দেবী ফুল্লর] বিশ্বেশ ভৈরব 
হইয়া আছেন । | 

৫১। কর্ণাটে-_কর্ণদ্বর পতিত হওয়ায়, দেবী জয়দুর্গ। এখানে ভৈরব 
অভিরুক হইয়া আছেন। | 

কালীক্ষেত্রে-_-সতীর দক্ষিণ চরণের চারিটী ঙ্গুলী পতিত 
হইয়াছে, এই শুভ সংবাদ জনসমাজে প্রচার হইবার পূর্বে এই স্থানটা 
অরণ্যগর্ভে নিঠিত। ছল। | | 

কানুক্ষেত নামক, হানট বহুকালের প্রাষ্ট্রন। প্রমাণ স্বরূপ 
দেখুন, আইনি-আকবরী নামক পুরাকালের মুসজ্মান গ্রন্থে ইহার নাম 
দেখিতে পাওয়া যার। অর্থাৎ সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বিখ্যাত 
ততাডরমল্ল “য “ওয়াশীলতুমার জমা” নামে এক্টা রাজস্ব হিসাব প্রস্তত 
করেনঃ তাহাতে এই কালীক্ষেত্রের নাম ৃষ্ট হয়। বর্তমান কালে 
ইংকডিগের আমলে সেই প্রাচীন নামু পরিবর্তিত হইয়া কলিঝ্টাতা 
নামে খ্যাত হইক্জাছে ॥ ইট্ট ইপ্ডিয়। কোম্পানীর হুগলীর এজেন্ট, মাননীয় 

* জব চার্ণক কর্তৃক ১৬৯০ থুঃ হুইতে সেই জঙ্গলাবৃত কলিকাতা 
নগরে রশ্রীবাদ্ধ আরম্ভ হইর়াছে। 

- শা | 



ইডি পাঠে জানা য় যে, ১৬৮১ খুঃ ইষ্ট ই কোগানী 
নাম ধরিয়া ইংরাজেরা এই নগরে প্রথমে বাণিজ্য করিবার অছিলায় 
উপস্থিত হন। ইহার প্রধান কারণ এই যে, উক্ত খুঃ ২*শে ডিসেম্বর 
তারিখে, ইতরাজদিগের ুগলীর এজেন্ট মাননীয় মিঃ জব চার্ঁক মহোঁ- 

দয়ের সহিত তথাকার ফোজদারের কোন বিশেষ কারণে বিবাদ উপ- 
স্থিত হওয়ার, তিনি আপন দলবলসহ এখানে অর্থাৎ এই কালীক্ষেন্তর 
আশ্রয় গ্রহণ এবং স্থতান্ছটিতে একটা কুঠি স্থাপন করেন। সুতরাং 
বণিতে হইবে, তাহার শুভুগমন হইতেই এই. জঙ্গলাৃত নগরটার 
শ্রীবদ্ধি হইতেছে । | 

শেট ও বসাঁক-_ই বাত আইকাতার শর নিস ওলি 
খ্যাত। বলা বাছুলা, ইহার! জুতিতে তত্থবায়। পূর্বের ইহাদের কাপড়" 
বুনিবার সুতার ব্যবসা ছিল, এঁ সকল সুতার হুটি তাহার! যে স্থানে 
শুকাইতেন, সেই সেই স্থানগুলি অগ্ভাপি স্থুতানুটি নামে খ্যাত। 

ইতিহান পাঠে আরও অবগত হওয়া যায় যে, সেই প্রাচীন গীঠ 
মন্দিরের, উপর বর্তমান কালী মন্দিরটা সংস্কারের পর এাতিঠিত না হইয়া 
সবিধামত অপর এক স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। কেন না, বনুলা 
( বেহাল!) নামক স্থান হইতে ুগুও 
ক্ষেত্র নামে থ্যাত। কিন্তু ইংরা্জ অধিকু]ুবের হুচন] যা সেই 
কালী্গত্রটী সঙ্কুচিত হইয়া সামাহমাত্র তুমি লইয়া! করাীঘট নামে 
খু হইখ্রাছে। ১৫৮৬ খুঃ ভারতে প্রয়্কর ঝড়বুষটি হওয়ায় সমুদ্রের 
জল উথলিয়া৷ উঠিলে কালীক্ষেত্রের দক্ষিণ দিকৃটা একেবারে নষ্ট হইয়া! 
যায়। সেই দক্ষিণ ভাগটা বর্তমানকালে ইহার সহিত পৃথক্ হইয়া সুন্নার- 
বন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে রি . | 
মিঃ চাক অত্যন্ত বাহসী: ও বীর ছিলন। তিনি এখানে 
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দদলে ন গিয়া যে স্থানে আপন বাঙ্গল! জাগা বাদ রিযাছিযেন | 
রি অগ্ভাপি এ নির্দি স্থানটি বারাকপুর নামে শোভা পাইকেছে। এই - 
স্থানে কলিকাতার কিছু পরিচয় দেওয়া কর্তব্য। বর্তমানকালে শিয়াল- 
হের সন্নিকটে যে স্থানটা বৈঠকখানা নামে জনসমান্্ে পরিচিত, পুরা- 

কালে এ নির্দি্ট স্থানে একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ আপন শাখা-প্রশীথাসহ . 
_ ররবাপী বিস্তুত ছিল। কথিত আছে, বণিকের1 ব্যবসা. উপলক্ষে , 

নানা দেশ পধ্টটনপূর্বক শেষে তাহারা সকলে একবার এখানে আলিয়া 
খর বৃক্ষতলে একত্রিত হইতেন এবং প্রম্পর পরস্পরের কুশল দমাচার 
লইতেন, অধিকত্ত নানা বিষয়ে উপদেশ পাইয়া! পরমানন্দ অনুভব 
করিতেন। যদিও উত্ত বটবৃক্ষটী এক্ষণে তথায় নাই, তথাপি এই 
কারণে এ স্থানটী অগ্থাপি এখানে বৈঠকথানা নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে । 

ইসিহ হাস পাঠে বুঝা থায় যে, ইংরাজের! এখানে আপি প্রথমে 
৬৯৮ থুঃ নবাব বাহাছুরের নিকট ফোর্ট উইলিয়ম নামক দুর্গ নির্খাণ, 
*রিতে অনুমতি প্রাপ্ত হন। ইহার ছয় মাদকাল পরে তীহার! 
স্থবিধামত আবার সপ্াট আজিম ওসমান পাশার নিকট উক্ত স্থু-া্ুটী, | 
গোবিন্দপুর ও টিলকাতা নগরটা ব্য ধার্য করিয়া ক্র করিয়া 
লইয়ুডিলেন |. , 

বর্তমানকালে আমরা যে উইলিয়ম ফোর্ট মেতে উহা ইংরাজদিগের প্রতিষ্ঠিত চিত দেই প্রাঈীন কেী নন, আধুনি নিক ফে়ার্লি 
প্লেদ. নামক স্থানে নে সেই' কেন্লাটা স্থাপিতছিল। কথিত আছে, নবাব. 
দিরাজউদ্দৌলা যখন যখন ইংরাজদিগের ব্য ব্যবহারে অনন্ত হইয়া সসৈন্ঠে কলি- 
কাতায় তাহাদিগকে আক্রমণ করেন, তখন তাহার বীর সৈন্ভের! অমিভ 
কিকুমে সেই প্রাচীন ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত কেন্লাটা একেবারে ভূটিস্তাৎ, 
গে ৷ বলা বা, রী সম্য় বর টাসানের ঘাট নামক স্থানে দক্ষিণ 
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অংশটা অত্যস্ত বনজগ্বলে পরিপূর্ণ ছিল, বর্তমানকালে সেই জঙগবাবৃত 

স্থান্টী চৌরঙ্গী নামে অভিহিত | ইংরাজদিগের ভাগালক্ষমী প্রসন্ন হইলে, 

তাহারা আপন ইচ্ছামত বর্তমান উইলিয়ম নামক ফোটটী ভাগীরথী- 

তীরের উপর স্থাপিত করিয়] কলিকাতা৷ সহরটিকে সম্পূর্ণ রূপে নিরাপদ 

করিয়াছেন। ইংলগ্ের রাজা চতুর্থ উইলিয়মের রাজত্বকালে ১৭৭৩ খুঃ এই 

কেল্লা প্রস্তৃত হয়। এই নিমিত্ত ইহার নাম ফোট” উইলিয়ম হইয়াছে 

এস্ট কেল্লাটার ছয় দিকে ছয়ুটী ফটক আছে, এ সকল ফটক ভিন্ন ভিন্ন 

নামে অভিহিত থা ;--সেপ্টজজ্জ গেট, টেগ্জারী গেট, চৌরঙ্গী গেট, 

পলামী গেট, কলিকাতা! গেট, ও ওয়াটার গেট । ইহার চতুদ্দিকে ৯৯৯টা 

কামান, শক্রুদিগের আক্রমন হইতে রক্ষা পাইবার অভিপ্রায়ে সজ্জিত 

আছে, আবার এই কেল্লা-মধ্যেই হাট, বাজার, গিজ্জা, বিচারালয় 
প্রভৃতি বর্তঘান থাকিয়া ইংবাজ রাজের মহিমা প্রকাশ করিতেছে । ্ 

এই প্রাচীন বনজঙ্গলাবৃত দ্থ্য, ডাকাত পরিপূর্ণ কলিকাতা নগরটা 

কিবূপে কাহার আমলে এরূপ সৌন্দরধ্যশালী হইয়া! ভারতের রাজ- 

ধানীতে পরিণহ্ হইয়াছে, পাঠক মহোদয়ের নিকট তাহার একটা 

সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইল। 

ইংরাজদিগের রাজত্বকালে ১৭৫৬ খৃঃ একবার ঝিঙোহ উপস্থিত 

হইলে, এই কলিকাতা নগরটা তাহাদের হাতছাড়া হয়, তৎপরে ১৭৫৭ 

খুঃ ২রা। জানুয়ারী তারিখে, তাহার] শক্র্দিগকে বানু এবং বুদ্ধিবলের 

পরিচয় দিয়া এ সকল বিদ্রোহী দয়নপূর্ব্বক ইহাকে পুনরায় অধিকার ৷ 

করেন। ঠিক্ এই সময় সৌতাগ্যক্রমে ইংরাজের নবাব-সেনাপতি 

নিরজাফরের, বলে বলিয়ান হইয়৷ পলাসী যুদ্ধে জয়লাভ ূর্ব্বক, নবাব 

সিরাজউদ্দৌগ্লাকে রাজাতযুত এবং তৎস্থানে মিরজাফরকে নবাব পদে; 

অভিষেক. করেন। ১৭৫? থ্ঃ টা াগ তারিখ হইতেই ইং... 



১৮ ছীরঘন্রমপ-কাহিনী 
কপি 

নামকক্কিত মুদ্রার প্রচপন হয়, তখন এ মুদ্রা টি প্রস্তুত হইত। 
সুতরাং বলিতে হইবে, এই ১৭৫৭ খুঃ হইতেই কলিকাতার বৃদ্ধি 

ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে সুরু হইয়াছে । তৎপরে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী 
তাহাদের নবপ্রতিষ্ঠিত নবাব মিরঞজাফরের নিকট হইতে কলিকাতার 

ততুপার্শবত্তী যে ভূভাগের স্বত্বলাভ করেন, উহ্াই এক্ষণে ২৪ পরগণা 
নামে খ্যাত হইরা অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। | 

১৭৭২ খুঃ ল্” হেষ্টিংস মহোদয় ভারতের গভর্ণর হইলে, এখানে 

রেভিপিউবোর্ড স্থাপিত হয়। ততৎপরে ১৭৭৫ খুঃ খিপ্নিরপুরের উত্তর- 

স্থিত টালিগঞ্জ নামক স্থানে “কর্ণেল লি” নামক এক মহছাত্বার তত্ব 
বধানে একটী খাল খনন করান হয়। ইহার কিছুকাল পরে এই খৃষ্টাব্বই 

কর্ণেল হেন্রি-ওগাটমন নামে আর একজন সাহেব এখানে উপস্থিত 

হুইয়৷ খিপিরপুরের ভক্টা নির্মা করিয়া বাণিজ্যের পথ প্রশপ্ত করিয়া 
দেন। 

১৭৮৩ খুঃ উইলিয়ম জোন্দ নামক এক মহাপুরুষ বিলাত হইতে 
সপ্রীনকোটে র জজ হইয়া] এখানে আসেন, তাহারই উদ্যোগে কলি- 

কাতায় “এগিয়াটিক সোসাইটা অব বেঙ্গল” নানক সভা প্রতিষ্ঠিত হই-. 
য়াছে। পার্ক স্রীটের উত্তর পশ্চিম কোণে অগ্তাপি এই সভা গৃহটী 
বি্কমান থাকিয়া তাহার মহিম। প্রকাশ করিতেছে, বোধ হর, 

সকলেই অবগত আছেন থে, এখানকার গভর্ণর মাননীয় কর্ণগয়ালিস 

মহোদয়ের রানত্বকালে, তাহারই আদেশে শিবপুরের বোটানিকেল 
গার্ডেন এবং ইহার কিছু উত্তরে বিসপ কলেজটা স্থাপিত হওয়ায়, ভারত, 
_বাপীর উচ্চশিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়। ইনি, যদ্ধাদিতে জয়লাভ করিয়া 

যেমন বশোভাজন হইয়াছিলেন, রাজস্বেরও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া 

তেমনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এই মহাত্মার শাসনকালেই 



ফৌজদারী ও দেওয়ানি বিচাঁরালয়ের স্থষ্টি হয়। তৎপরে অর্থাৎ পাপ” . 
£, বর্তমান লালবাজারের সন্নিকটে টেরিটার বাজারটী স্থাপিত ছয়। 

মহাত্ম! টেরিউ! সাহেব কর্তৃক এই বাজারটা সংস্থাপিত হওয়ায়, তাহাঁরই 

নামানুসারে এই বাজারটার নাম টেরিটির বাজার হইয়াছে। এক 

সময় এই বাজারটী অতিশয় সৌন্দধ্যশালী ছিল। কথিত আছে, উক্ত 
সাহেবের মৃত্যুর পর লটারির দ্বারা বাঁজারটা হস্তাত্তরিত হওয়ায় “এক্ষণে 
উহা বর্ধমানের মহারাজাদের সম্পত্তি হইয়াছে । এ বাঞ্জারে অগ্তাপি 

পক্ষী ও ছোট ছোট বন্য জানোয়ারগুলি এবং মজবুত জুতা সকল 

বিক্রয় হয় বলিয়া জনসমাজে ইহ প্রসিদ্ধ আছে। এক্ষণে এই বাজার- 
টার সৌনরধ্য ধর্মতলার মিউনিনিপাল মার্কেট যাহা! ৯*****২ টাকা 
বায়ে মিউনিসিপাল কমিপনার মাননীয় হগ সাহেব রানির করেন, 

তথায় সংযুক্ত হইয়াছে । ইহার কিছুকাল পরে ক্রমে ১৭৯৯ খৃঃ গভর্- 

মেন্ট হাউসটা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই স্থানের শোভ। শত গুণে বি 

পাইয়াছে। 

১৮০৪ খুঃ টাউন হল স্থাপিত হয়, তাহার পর ১৮২৩ খুঃ কলি- 

কাতায় টাকশাল, সংস্কৃত কলেজ এবং. বেঙ্গল ক্লাব স্থাপিত হইয়া, সেই 

প্রাচীন নগরটী এক অপূর্ব সাজে সজ্জিত হইয়াছে । যখন ভারতবর্ষে 
সার চাল ১৮৩৫ খুঃ গভর্ণর পর্দে অভিষিক্ত হন, সেই সময় এখানে 

মুদ্রণ-স্বাধীনতা আইন প্রস্তত হয়, এবং এই মহাত্বার আদেশেই সাধা- 

রণ পুস্তকাগার স্থাপিত হওয়ায় জনসাধারণের বিস্তর সুবিধা হইয়াছে। 

সার চালসেরই শাসনকালে প্রাতং্রর্ণীয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়া! ইংলগ্ডের 

সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার কিছুকাল পরে যখন লর্ড অকৃলাণ্ 
মহোদয় এখানকার গভর্ণর হন, এ সময় তাহার ভ্বী, মিস ইডেন, 
বর্তমান ফোর্ট উইলিয়মের সঙ্লিকটস্থ তাগীরঘীতীরের উপরিভাগে 



পাও 

 একট্টী বাগান স্থাপন! করিয়া, তাহরাই নামানুসারে উদ্ানটা "ইডেন 

গার্ডেন” নামে খ্যাত করেন। | 
এই ইডেন উগ্ভানে সকল শ্রেণীর নরনারী অগ্যাপি অবাধে বিচরণ 

এবং সিদ্ধ বায়সেবন করিয়া তাহার মহিমা প্রকাশ করেন। ইহার পর 

১৮৫১ খুঃ রেলওয়ে কার্য আরম্ত হইয়! বাণিঞ্যের এবং যাত্রীদিগের দৃর- 

দেশ গমনাগঘনের পথ প্রশস্ত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁরই বৎসরকাল 

পর, ডাক্তার ওদানসি মহোদয় টেলিগ্রামের স্থ্টি করিয়া আপন বুদ্ধি- 

বলের পরিচয় প্রদান করেন, আবার এই সন হইতেই ডাকের জন্য স্বতন্ব 

কাধ্য বিভাগ স্থাপিত হইয়া পত্রাদি চালাইবার স্থবন্দোবস্ত হয়, আরও 

স্থানে স্থানে প্রশস্ত রাজপথ প্রস্তুত করাইয়! সাধারণের গমনাগমনের 

কত সুবিধা করিয়াছেন, উঠ! লেখনীর দ্বার! ব্যক্ত করা অসাধ্য। 

১৮৫৬ খৃঃ লর্ড ক্যানিং মহোদয় ভারতবর্ষের গভর্ণর পদে নিযুক্ত 

হইলে, নান! সাহেবের মন্ত্রণায় দেশীয় সিপাহীর। বিদ্রোহী হয়। বল1- 

বাহুল্য, ইহাতে তাহার শাসন কার্যে নানারূপ বিদ্র উপস্থিত হইয়া- 
ছিলগ। তারপর বিদ্রোহী দল ইংরাজ রাজের আয়ত্ব হুইলে, ওয়াকোপ 

সাহেব বাংলার ডাকাইত কমিশন পদে নিযুক্ত হইয়া, এখানকার 
ডাকাইভদিগকে উৎসন্ন করেন, তৎসঙ্গে গোয়েন্দা বিভাগ স্থাপিত করিয়া 

ভারতবাসীদিগকে নিরাপত্দে বাস করিবার অবসর প্রদান করেন। এই- 
রূপে বসরকাল অভীত হইলে, ১৮৫৮ খৃং মহারাণী ভিক্টোরিয়া! ইঞ্ 
ইপ্ডিয়া কোম্প্যনীর পরিবর্তে স্বয়ং স্বহন্তে ভারত সাত্রাজ্যের শাপন ভার 

গ্রহণ করেন এবং ১৮৫৯ খঃ “ষ্টার অব ইপ্ডিয়া” পদের স্থষ্টি করিয়া 
"ইনকম ট্যাক্স” নামক নৃতন কর স্থাপন করেন। এইরূপে কিছুকাল 

একভাবে 'কাটিলে পর, ১৮৬২ থৃঃ জর্ড এলগিন্ মছোদয় এখানকার 

গভরর হইলেন, তখন তিনি প্রজাবর্গের বিচারের স্থবিধার নিমিত্ত 

| 
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সদর আদালত ও স্ুপ্রীমঞ্ষোর্টকে একত্র করাইয়। হাহকোর্টের স্থাপিন! 
করেন। এই সন হইতে শিরালদহে রেলগাড়ী চলিতে আরম্ভ হুই- 

য়ছে। তৎপর ১৮৭৮ খুং মাননীয় লর্ড রিপন গভর্ণর পদে অভিষিক্ত 
হইলে, ভীহারই শাসনকালে নৃতন রাইট” বিল্ডং, ইডেন হাসপাতাল 
এবং এক পয়সা মুল্যের পোষ্টকা প্রচলনের সৃষ্টি হয়। এই সদাশয় 

গভর্ণরের শাসনকাগে ভারতবাসী নানাপ্রকারে তাহার নিকট সাহাষ্য 

লাভ করিপ্লাছলেন। বলা বাহুল্য, এই মহাত্মাই তুলাজাত দ্রব্যের শুক্ক 

উঠাইয়া দেন এবং ই'হারই আদেশক্রমে বাঙ্গালীর স্থসন্তান কায়স্থকুল 

তিলক রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় হাইকোর্টের চিফ জাষ্টিন পদলাভ করিয়া, 

শেষে আপন দক্ষতার সঠিত স্ুুবিচারপুর্ধবক "ন্তার” উপাধিতে ভূষিত 

হইয়। বাঙ্গালীমাত্রেরই মুখোজ্জল করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। এইরূপে 

পর পর অগ্ঠাপি এখানে যত গভর্ণর জেনারেল আসিগ্াছেন, তাহার! 

সঞ্লেই কলিকাতার কিছু ন! কিছু শ্্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। 
নগরটার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গতিপন্ন গ্রামবামীদগের ধারণা 

জান্মল যে, চোর ডাকাতগণের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার কলি- 
কাতাই উপযুক্ত স্থান; কেনন। এখানে যেরূপ শান্ত রক্ষা হইতেছে, 

এরূপ আর কোথাও নাই। সুতরাং ধনী পল্লীবাসীরা দলে দলে সপরি- 

বারে আপন আপন গ্রাম হইতে এখানে আসিরা বনবাস কারতে আরস্ত 

করিলেন। ইহার ফলে কলিকাতাবাসী জমীদারগণের অর্থের স্বচ্ছল... 

হওয়ায়, তাহারাও পুখাতন গৃহগু:লর সংস্কার করিতে মনস্থ করিলেন। 

বেণী দিনের কথা বলিতে চাহি না, গত দশ বৎসরের মধ্যে এ 

সহরের যেরূপ পরিবর্তন হইয়াছে, তাহাতে বলিতে পার! যায়-_পূর্বেে 

ধে সকল পল্লীবাসী কলিকাতায় আপিয়া তাহাদের আত্মীয়” 
স্বজনের বাসাবাটাতে অবস্থান করিয়াছিলেন, বর্তমানকালে এ সকল: 



১৪. ী্ঘ্রমপকাহিনী 
পপি শা আপস ৯ স্পা সপ পিসি 

তি 

বাজিকে কলিগাতায় পুনরাগমন করিয়। তাহাদের বানাবাটার সন্ধান 

করিতে হইলে নিশ্চগ্নই তাহাদিগকে গোলক-ধাধায় পতিত হইতে 

হয়। ইহার কারণ এই যে, কি চিৎপুর রোড, কি মেছুয়াবাজার, 

কি বড়বাজার, কি ক্লাইব ই্ট, কি ট্রাণ্ড রোড, কি চৌরঙী রোভ, 

প্রভৃতি স্থান, যে দ্বিকেই দৃষ্টিপাত হয়, সেই দিকেই নৃতন নৃতন অট্রাপিকা 

| সকল স্থাপত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় এবং অগপ্রশস্ত পথগুলি 

যেরূপ নবকলেবরে অপূর্ব শ্রীধারণ করিয়াছে, তাহাতে যে এ সকল 

প্রাচীন বাক্তির ধাঁধ1 লাগিবে, ইহ! আর বিচিত্র কি? 

১৯০১ খঃ বিদেশ হইতে সমাগত লোকদিগের সংখ্যা এখানে যত 

ছিল, ১৯১১ খুঃ সেনসস্ দুষ্টে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তদাপেক্ষা 

এক্ষণে এ সহব্রে ৮২ হাজার ২০৯ দ্ধন অধিক হইয়াছে । ইহার মধ্যে 

৬৯ হাজার ৫২৩ জন পুরুষ। বলাই বাহুল্য যে বিদেশ হইতে যেবপ 

বু লোক আপিয়া! থাকেন, সেইরূপ আবার এখানে জন্ম গ্রহণ 

করিয়াও বহু লোক বাহিরে চলিয়া যান। এই আমদানী ও রপ্তানী 

উভয়ের হিবাঁব দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, ১৯০১ খুঃ অপেক্ষা 

১৯১১ খুঃ মোটের উপর ৩০ হাজার ৩৮১ জনের বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

আলোচ্য দশ বৎসরে কলিকাতার লোকসংখথা। শতকরা ৫৭ 

হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু সহরতলীর লোকসংখ্যা শত করা 

৪.৫৩ হিনাবে বাড়িয়াছে। ইহার মধ্যে মাণিকশুলাতেই সর্বাপেক্ষা 

অধিক হইয়াছে, অর্থাৎ শতকর! ৬৬ জন হিসাবে বুদ্ধি হইয়াছে। 

গাঁডেন রিচে শতকরা ৬৬ এবং কাণীপুর-চিৎপুর শত করা ১৮২ 

ছিসাবে বাড়িয়াছে। পল্লীগ্রাম হইতে বহু লৌক কলিকাতান্ন আগিয়। 

মণিকতলা ও কাশীপুর অঞ্চলে বাঁদ করিয়। থাকেন বলিয়াই এষ্ 

সকল বিভাগে লোক সংখ্যাপ্র বৃদ্ধি এরূপ দ্রুত হইয়াছে । 
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গত দশ বদর কলিফাতার লোক শত করা ২৪ জন হিসাবে 

বাড়িয়াছিল, কিন্তু উহ্াণ পরবন্তী দশ বৎসরে শত করা ৫'৭ হিসাবে 

বৃদ্ধি পাইরাছে। কর্ভপক্ষ ইহার কারণ স্থির করিয়াছেন। ইতিপূর্বে 
সহরতলীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল, তজ্জন্য বিদেশীয়গণ কলি- 

কাতায় আদিয়৷ এর সকল অঞ্চলে বাস করিতে চাহিতেন না। কিন্ত 
বিগত দশ বৎসর হইতে ইহাতে পাক ড্রেণ, জলের কল প্রভৃতি 

ংযোগে উন্নতি হইয়াছে বলিয়া এ সকল অঞ্চলের জল বাতাস, জনতা- 

পূর্ণ সহর অপেক্ষা ভাল হইরাছে। বিশেষতঃ সহরতলী অর্থাৎ কাশীপুর 

চিৎপুর, মাণিকতলা, আলিপুর, টালিগঞ্জ, বেহাল! ও হাওড়া হইতে 

কলিকাতাক্॥ যাতায়াতের জন্য স্থলপথে যেব্ধপ নৃতন নূতন ট্রামপথের 

স্্টি হইয়াছে, সেইরূপ আবার জলপথেও গঙ্গার উভয়তীরের অধিবাসী- 

ঈদগের গমনাগমনের সুবিধার্থে খেয়। স্টামার বহুবার যাতায়াতের ব্যবস্থা] 

আছে। অধিকন্ত তগাযর় বাস করা সহর অপেক্ষা অল্প ব্যয় সাধ্য, 

সুতরাং অনেকেই কলকাতা সহরের মধ্যে বাস করা অপেক্ষা এর সকল 

বিভাগে বান করিবার পক্ষপাতী হইয়াছেন । ১৯০১ খ.ঃ সহরতলীতে 

যত বাস্ত ছিল, এক্ষণে তাহা অপেক্ষা বহু পরিমাণে বুদ্ধ পাইয়াছে। 

এদিকে কালকাতার মধাভাগে বস্তির সংখা! ক্রমশঃ হাস করিবার 

চেষ্টা হইতেছে, এই সকল কারণে সহর অপেন্গ। সহরতলীতে অপেক্ষা - 

কৃত দ্রুতবেগে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। 

কাদীঘাটের আদি রৃতাত্ত--এক কাপালিক_ এই... কাজী- 

ক্ষেত্রের 'অরখ্যর কোন, এক স্থানে বান্ ক্লারতেন। একদা সৌভাগ্া- 

মে তাহার প্রতি স্বপ্নাদেশ হর যে, তোমার বাসস্থানের সন্নিকটে 

তোমারই ইঠ্দেখী বাজ করিতেছেন, তথার গমন করিলেই তুমি তাহার 

দর্শন পাইবে, ইহার ফলে তোমার বহুদিনের আশা! পূর্ণ হইবে |” 
০০০০০১৫রিটিিটি টিটি তি 



৯০০৮ 

১৬ তীর্থ-ভ্রমণ কাহিনী 

২পরধিবন শ্রত্যুষে কাপালিক স্বপ্রাদেশ মত [হক জন্ত পরিপূর্ণ 

সেই !বজন অরণোর নানা স্থান পাতি পাতি অন্বেষণ করিয়াও সমস্ত 

দিনের দধো দেবীর দর্শন প্রাপ্ত হইলেন না, তখাপি তিনি এ স্বপ্নের 

প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক জীবনের আশা পারশ্যাগ করিয়া, অমা- 

বন্তার তমসচ্ছন্ন রঙ্গনীতে সেই নিবিড় বনে উপবিষ্ট হইয়া, তাহারই 

উদ্দেশে স্তব স্তাত করিতে আরম্ত করিলেন। কেন নাঁ, তাহার দ্ঢ় 

বিশ্বাস সাধুদিশের স্বপ্ন কখনও [নথ্যা হইবার নএ, পাপ হৃদয়ের স্বপ্ন 

অলী হইয়া থাকে । দেষাহ হউক, যে অরণো 'দবাভাগে মন্ুষ্যগণ 

অস্ত্রশস্ত্র লইয়া! দণবদ্ধ হইয়াও প্রবেশ করিতে শঙ্কা বোধ করিত, আজ 

সেই ভয়ঙ্কর স্থানে এই কাপালিক ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে নিরস্ত্র হইরা, কাভার 

ইষ্টদেণার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন । এইরূপে সমন্ত দিনের পর অর্ধ 

রজনাতে সাধুর নিদ্রাকর্ষণ হইলে, পুনর্বার তাহ প্রতি মার একট 

শ্বপ্রাদেশ হইল, “হে ভক্ত! তোমার অ5লা ভাতে আমি মুগ্ধ হই- 

য়াছি, তোমার তগপন্ত! স্থানের অদূরে আমি এক খণ্ড শিলারূপে অব- 

স্থান করিতেছি, তথায় উপস্থিত হইলই আমার দর্শন পাবে ।” এধার 
স্বপ্নে তান এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র তাহার নিদ্রভঙ্গ হইল এবং 

প্রেমে পুলকিত হইয়া! তত্ক্ষণাৎ বনের নানা স্থানে অন্বেবণ করিতে 

করিতে একস্থানে এক খণ্ড শিলার চতুষ্পার্শে অদ্ভু 5 জ্যোতিঃ বহিগ্নত 

হইয়া! এ শ্থানটা আলোকিত করিয়া রহিয়াছে দর্শন করিলেন, তখন 
তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। বলা বাহুল্য, সেই দণ্ডেই তিন 

এ দিদ্দি্ স্থানে উপবেশনপুর্বক ইঞ্টদেবীর উদ্দেশে পৃজার্চনা তপ, জপ, 

হোম প্রভৃতি করিতে আরম্ত করিলেন। পুজা সমাপনান্তে তিনি 

দেখিলেন যে, এই জঙ্গলাবৃত অরণ্যের মধ্যভাগ দিরা পুণ্য সলিছা 

ভাগীঃখা ঝুঁলু কুলু শব্দে সাগরাভিমুখে প্রবাহিতা হইতেছেন। বণিক্গণ 



কালীঘাট দর্শন যাত্রা ১৭ (৯১০ 
পূর্বে বাণিজ্য উপলক্ষে সতত এই শ্রোতস্থিনী ভাগীরতথীর উপর দিগ্ন 
নৌকাযোগে আপনাপন গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিতেন | . 

একদ| এক বণিক্ বাণিজ্য যাত্রা উপলক্ষে এই স্থান অতিক্রম করি- 
ধার সময় সহসা শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ করিলেন। এই জঙ্গলাবৃভ 
নির্জন স্থানে এনপ পৃজার্চনার শব্ধ এবং মাঙ্গলিক চিহ্ন সকল গুনিবা- 

এমাত্র তিনি চমত্কৃত হইলেন, স্থৃতরাং ইহার কারণ নির্ণয় হেতু তাহার - 
নঅধীনন্থ লোকদিগকে বাণিজ্যপোত খানি তথায় স্থগিত করিতে অন্থু- 
ৃ 'অতি করিলেন, অধিকন্ত মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন ঘে, আমি বন্ধ- 
'বার এই স্থান দিয়া গমনাগমন করিয়াছি-__কিস্ত কখনও এখানে এই- 
ন্ধপ সংগন্ধ ব! শঙ্খ ঘপ্টাধবনি শ্রবণ করি নাই। তিনি নানাগ্রকার চিন্তা 
করিয়া ইহার নিগুঢ় তত্ব সংগ্রহের জন্য সেই রজনী তথায় অবস্থান 
করিতে যনস্থ করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে সন্ত্ান্ত বণিক দলে এই 
(অরণ্যের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক স্তানে এক সাধু 
পুরুষকে ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন দর্শন পাইলেন। বহুক্ষণ পর সেই মহা- 
পুরুষের ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি ক্লতাঞ্জলিপুটে তীহার নিকট সবিনয়- 
পূর্বক জ্ঞাতব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সাধু বণিকের অচল! ভক্তি 
দেখিয়া অকপটচিত্তে পূর্বাপর সকল বৃত্তাত্তই তীহার নিকট প্রকাশ 
করিলেন । তৎশ্রবণে মহাত্মা বণিক সেই দেব স্থানে এই মানত করিলেন 
যে, ষগ্ভপি এবার বাণিজ্যে আমার অধিক লাভ হয় এবং নিরাপদে বাটী 
প্রতাাগমন করিতে পারি, তাহ! হইলে আমি এই স্থানে দেবীর একটা 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়! দিব । এইন্দপ মানত করিয়া তিনি আপন গন্তব্য 
হানে যাত্রা করিলেন । ক্রমে জনসমাজে এই ভাগীরখীতীরে বিষুচক্র 
বি সতীর পদান্গুলী পতিত এবং কালী মুস্তির আবির্ভাব বিষয় গ্রষ্কা- 
শত ছুইল। তদবধি বণিকথণ এখানে উপস্থিত হইবামা্র এই বেবী 

ঠ 
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ঈর্শন এবং মনের অভিলাষ প্রার্থনাপূর্ববক নির্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিতে 
লাগিলেন । কালক্রমে পূর্ব্ব পরিচিত বণিক মায়ের কৃপায় ব্যবসায়ে 

লাতবান এবং নির্বিদ্রে স্বীয় বাটাতে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহার 
কিছুদিন পরে উক্ত বণিক এথানে এই জঙ্গলাবৃত স্থানে একটা মন্দির 
গ্রতিষ্ঠা করাইয়া! দেবী স্থানে তাহার পূর্ব অঙ্গীকার পালন করিলেন, 

" এবং তন্মধ্যে সেই সাধু মহাপুরুষের অনুরোধে এ জ্যোতি্য় প্রস্তর 

খণ্ডানি স্থাপনপৃর্র্বক উপযুপরি প্রস্তরথণ্ড গাথাইয়া তদোপরি অন্ঠ 

একখানি প্রস্তরে নাসিক, আর শ্বর্ণের দ্বারা চক্ষুদ্বয় অঙ্কিত করাইলেন, 

তৎপরে জিহ্বা, অসি, মুকুট, হস্ত চতুষ্টম় ইহাতে সংযোজিত করিয়া মায়ের 

মনমোহিনী মুত্তি নিশ্দাণ করাইয়া! আপন কীত্তি স্থাপিত করিলেন । 

বণিক নিন্দিত এই কালী মৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত হইলে পর, স্থানীয় জমি- 

দার বড়িয়ার সাবর্ণ চৌধুরীদিগের উপর &ঁ সাধুর অনুরোধে দেবীর 
পূজার ভারার্পণ হইল। তখন মায়ের কোন কিছুই আয়ন! থাকায় 
চৌধুরী মহাশয়ের! বিরক্ত হইয়া! তাহাদেরই কুলপুরোহিত হালদার- 
দিগকে মায়ের সমস্ত শ্বত্ব দান করিলেন। 

হালদিগের তাগযক্রমে ক্রমশঃ ভক্তদিগের শুভাগমনে মায়ের যথেষ্ট 

আয় হইয়াছে, এমন কি প্রতিদিন হাজার হাজার লোৰক এই তীর্থ 

হইতে দেবীর কৃপায় প্রতিপালিত হইতেছেন। কালক্রমে হালদার- 

দিগের পুষ্তি বৃদ্ধি হওয়াতে দেবী এক্ষণে সাধারণের ভাগে পড়িয়াছেন। 

এ তীর্থে ধনী তক্তগণ আসিয়া দেবীর উদ্দেশে যে পুজা প্রদান করেন, 

পূর্জারী হালদারদিগের মধ্যে ধাহার পালা থাকে, তিনিই এ পুজার 
ভরব্য-সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়। থাকেন। কোন ভক্ত মানত করিয়! স্বর্ণের 

হাত, কেহ মুণ্ডমালা, কেহ ব' স্বর্ণের মুকুট প্রভৃতি মানতপূর্বক দান 

করির। থাকেন, ইহারই ফলে দ্নেবীর আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। বলাবাহুল্য, 
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এই দেবী মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই ক্রমে ক্রমে তক্তসমাগম 

বন্ধিত হইতে লাগিল। তখন ভাগীরথীর তীর হইতে জঙ্গলের মথ্যপথ 

: দিয়া দেবী স্থানে গমনাগমন পক্ষে ভক্তগণের অত্যন্ত অস্থবিধা হয় 
দর্শনে, উক্ত বণিক কৃপাপূর্্বক ভাগীরঘীতীরে একটা ঘাট বীধাইয়া, 

তথা হইতে গীঠ স্থানের মন্দিরে যাতায়াতের নিমিত্ত জঙ্গল কাটাইলেন 

এবং একটা প্রশস্ত পথ নির্মাণ করাইয়া সাধারণের বিশেষ উপকার 
: ফরিলেন। ততৎসঙ্গে নিজে কত পুণাসঞ্চয় করিলেন,তাহার ইয়ত্তা নাই। 

ৰ ঘে ঘাটটী বণিক প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন, এ ঘাটের নামানুসায়ে এ 

তীর্থ টা কালীঘাট নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । 

এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে পর এই প্রাচীন ফালিকাদেবার 

মন্দিরটী বেমেরামতি অবস্থায় ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, 

তদর্শনে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ দেওয়ান কাশীনাথ দাসের বংশধরের! উহা শ্যানা- 
স্তরিত করিয়া ১২৯২ সালে বর্তমান মন্দিরটা নবকলেবরে প্রতিষ্ঠাপুব্বক 

পূর্বপুরুষদিগের মান বজায় রাখিয়াছেন । 
হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন যে, মগরার যুক্ত ত্রিবেণী হইতে মধ্য- 

ভাগে গঙ্গা, পশ্চিমে সরস্বতী, পূর্বে যমুন! শ্বতন্ত্রভাবে শ্রোতম্বতী হইয়া 

আধুনিক কলিকাতার উইলিয়ম ফোট নামক দুর্গ স্থানের নিকট ঘুরিয়। 

বণিক নিম্মিত এই ঘাট স্থানের সম্মুখ দিয় প্রবাহিত হইয়৷ ক্রমে 

সাগরাভিমুখে পতিতা হইয়াছেন। এই কারণে এই স্থানের মোতম্বিনী 

গঙ্গা বা নদীকে সাধারণে আছ্িগ্গা নামে অভিহিত করেন। পাঠক- 

বর্গের প্রীতির নিমিত্ত আধুনিক এই কালীঘাট হইতে পী$ স্থানের 
মন্দির পর্য্যস্ত একথানি চিত্র প্রদত্ত হইল। 

কালিকাদেবীর মন্দির এবং চতুষ্পার্থব্তী স্থান যাহা! পুরীর অন্তর্গত, ' 
উহার পরিমাণ প্রাক দেড় বিঘা হইবে। এই নব প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটা দম 
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হইতে অতি কম পঞ্চাশ হস্ত পরিমাণ উচ্চ । মন্দিরের সম্মুখ ভাগেই 
নাটমন্দির সংস্থাপিত আছে । এ নাটমনিরের উপর কি ধাঁক্ষণ, কি 
ক্ষত্রিয় ভক্তমাত্রেই দেবীর উদ্দেশে তপ, জপ, হোম প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি 
সম্পাদন করিয়া থাকেন। যে সকল ভক্ত এই দেবীপ্বানে কোনরূপ 
মানত করেন, তাহারা এই নাটমন্দিরের উপরিভাগে বসিয়া আপনাপন 
মানসিক ক্রিয়া- ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত বা আচার্ধয দ্বারা উদযাপান করাইয়া 
থাকেন। প্রত্যেক ভক্তকে এই মানসিক ক্রিয়া নির্বাহ করিবার জন্য 
মায়ের নামে এখানে যে গদি আছে, উহাতে স্বতন্ত্র থাজন! জম! দিতে 
হ্য়। 

নাটমন্দিরের দক্ষিণাংশের নিম়্দেশটী দেবীর উদ্দেশে ছাঁগ ও 
মহিষাদি যথানিয়মে বলি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ছুর্গোৎসবের সময় 
এই নিদিষ্ট স্তানে যে কত বলিদান হয়, তাহার ইয়ত্ত! নাই। এ তীর্থে 
প্রত্যহই যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে,কিস্ত শনি ও মঙ্গলবার এবং অমা- 
বস্তার দিন আর ছুর্গোৎসব ও পৌষ মাসে যাত্রীদিগের অধিক সমাগম : 
হইয়া থাকে । | 

শকুলেশ্বরদেব 
এই পীঠ স্থানের অনতিদূরে মন্দিরের ঈশানকোণে প্রীত্রীনকুবেশ্বর 

মহাদেবের পৃজার্চনা করিতে যাইতে হয়। পথিমধ্যে দুই পারে ই কত 
অন্ধ, খপ্জ, গরীব, ছুঃথী লোকদিগকে ভিক্ষা করিতে দেখিতে পাওয়া 
যাস, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সকল ভিক্ষুক্দিগকে কেহ কখন দান 
দিয়া সন্তষ্ট করিতে পারেন না । এই নিমিত্ত সাধারণে অনেকের ব্যব- 

_ হারে আশ্চর্যারিত হইয়! তাহাদিগকে “কালীঘাটের কাঙ্গালী” বলিয়া 
উন্েখ করির! খাকেন। 
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যাত্রীগণ এ তীর্থের শিকটবর্তী হইবামাত্র স্থানীয় পুঁজারী পাগ্- 

দ্রিগের নিযক্ত লোক সকল তাহাদিগকে বিশ্রাম স্থান দিবার নিমিত্ত 

ব্যস্ত করিতে থাকেন । এখানে প্রত্যেক বাসার অধিকারীর একটা 

করিয়া দেবীর পৃর্দ দিবার ডালার নিমিত্ঁ__ডাব,চিনি,ফুল ও সন্দেশের 

দোকান আছে দেখিতে পাওয়। যায়। যাত্রীগণ ইচ্ছানুযায়ী প্রথমে 

এথানে পাণ্ড। ঠিক কত্রিয়। লইয়! থাকেন, তৎপরে তাহার নিকট হইতে 

যথানিয়মে সাধ্যমত দেবীর পুজ1 দিবার জন্ত ডাল! প্রভৃতি থরিদ করিয়। 

পাঠাইয়৷ থাকেন। এ তীর্থে বাসা ভাড়া ব। পুজ। দিবার কোন বাধ 

নিয়ম নাই। যাত্রীর সমাগম অনুসারে বাস! ভাড়ার কম বেশ হইয়। 

থাকে, তবে যিনি যে বাসায় আশ্রয় লইবেন, তাহাকে মেই বাসার 

অধিকারীর দোকান হইতে পুজার ডালাখানি থরিদ করিতে হয়। 

ইহাই নিয়ম দেখিতে পাওয়। যায়। কালীঘাটে-_সময় সময় ছুই-একটা 
এমন সাধু সন্যাসীকে অবস্থান করিতে দেখিতে পাওয়া যায়, ধাহাদের 

ব্যবছার দর্শনে নাস্তিকে রও প্রাণে ভক্তির উদয় হইয়! থাকে । 

এই পীঠ স্থান ও নকুলেশ্বর মহাদেৰ ব্যতীত এখানে শেটদিগের 

সোপার কার্তিকের দেবালয় এবং শ্মশানভূমি এই দুইটা দর্শনীয় স্থান 
আছে, অতএব ভক্তগণ এ তীর্ঘে উপস্থিত হইলে উপরোক্ত স্ানগুলি 

কর্তব্যবোধে দর্শন করিৰেন। 

এ ্ স্টিল 

রন 8৬ " যী 20 

প৩২০এ 



হি উপ ী কিশাস 

শ্রীঞীতারকেশখবরদেব দন যাত্রা 
হাওড়া হইতে তারকেশ্বর ৩৬ মাইল দূরে অবস্থিত। ই, আই, 

রেলযোগে সেওড়াপুলী, তথা হইতে তারকেশ্বর লাইনের শেষ ষ্টেশন 

হইতে ভগবান তারকেশ্বরদেবকে দর্শন করিতে যাইতে হয়। ষ্টেশন 

হইতে প্রায় অদ্ধ মাইল কীাচ1 রান্ত। পদব্রজে গমন করিলে পর 

শ্ীমন্দিরের পাদদেশে পৌছান ধায়। তারকেশ্বর হিন্দুদিগের একটা 
প্রাচীন ও বিখ্যাত পৃজনীয় স্থান। 

ভগবান তারকেশ্বরদেবের ষ্েটের বিষয়-সম্পত্তি রক্ষিত ও পরি- 

চালিত করিবার জন্ত একজন মোহান্ত বর্তমান আছেন। হিন্দু দেব- 

মনিরের অধ্যক্ষই মোহান্ত নামে খ্যাত। প্রকৃতপক্ষে তিনিই এই সমস্ত 

বিষয়ের মালিক। নানাগ্রকার উপায়ে ও ভগবানের &্েটের আয় হইতে 

এই দেবের অতুল সম্পত্তি হইয়াছে, এবং ইহারই সাহায্যে তিনি ব্রিটিশ 
ভর্ণমেন্ট হইতে “রাজা” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

কাহারও উৎকট পীড়া হইলে, কাহারও পুত্র না হইলে, কাহারও 

বা পুত্র ভূমিষ্ট হইয়া নষ্ট হইলে অসংখ্য নরনারী ভগবান্ তারকেস্বর 
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মহাদেবের নিকট হর দিয়া সাধ্যমত মানত করিয়া থাকেন । তক্তাঁধীন 

ভগবান -ভারকেশ্বরদেব যথাসময়ে ভক্তদিগের মনোরথ পুরণ করিলে 
পর, সকল লোক মন্তটচিত্তে দেব স্থানে তাহাদের মানতের পৃজা 
দিয়া আপনাপন অঙ্গীকার পালন করেন 1 এইরূপে ভগবান তাঁরকে- 
শ্বরদেবের অতুল সম্পত্তি হইয়াছে, এতত্িত্ন দেবতার ষ্রেটের যে সমস্ত 
জমিদারীর আয় আছে, তাহা হইতেও বিস্তর খাজন। আদায় হইসং 
খাকে। মন্দিরের আশে-পাশে যে মকল পুজারীদিগের ভালার দোকান্ 

বর্তমান আছে,এ সকল দোকানের অধিকারী ব্রাহ্মণদিগের প্রত্যেকেরই 

অধীনে ধাত্রীদিগের বিশ্রামের নিমিত্ত বাসাবাটী আছে, তগ্নিমিত্ত উহ 

দিগকে মোহান্ত মহারাজকে উচ্চ হারে খাজন। দিতে হয়। 

মোহান্ত মহারাজ স্বয়ং কোন কিছু বিষয় কর্দম দেখিবার অবসর 

পান না, তিনি কেবল ভগবানের পূজার, যাহাতে কোনরূপ ক্রুটি ন 
হয়, তাহারই উপর বিশেষ লক্ষ্য করিয়া থাকেন। মোহান্ত মহারাজের 

অধীনে যে দেওয়ান আছেন, তিনিই বিষয় কর্ম সমস্ত পরিচালনা 

করিয়! থাকেন । দেব স্থানে ছুইটী প্রকাণ্ড হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়। 

প্রবাদ এইরূপ--ভগবান্ তারকেস্বর এ হস্তীগুলির পৃষ্ঠে আরোহণ- 
পূর্বক রাত্রিষোগে সমস্ত নগরটী পরিভ্রমণ করিয়। থাকেন। এখানে 

বেলপুকুর নামে যে স্ুবৃৎ বাধান পুষ্ষরিণী দেখিতে পাওয়া! যায়, চৈত্র 

মাসে তারকেশ্বর মহাদেবের যাবতীয় সন্গ্যাসীগণ যথাসময়ে বথানিয়মে 

ইছার তীরে একত্র হইয়] বাপ থান। যাত্রীগরণ এখানে উপস্থিত হইলে 

প্রথমে এই পু্ধরিণীতে ন্নান করিয়৷ শুদ্ধকলেবরে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ 

করিবার অধিকার প্রাঞ্ধ হইয়। থাকেন | মন্দিরের সম্ষুথেই নাটমন্দির, 

তক্তগণ এ নাটমন্দিরে যথানিয়মে একচিত্তে ভগবানের শ্রীচরণ ধ্যান-, 

পূর্বক মানত করিয় হন্ন। দিয়া থাকেন। এই জাগ্রত দেব স্থানে সদা- 
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স্বাদ উৎকট রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা তাহাদের কোন্ পাপে & রোগ 

উৎপন্ন হইয়াছে এবং কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে উহ হইতে পরিত্রাৎ 

পাওয়। যায়, তাহা জানিবার জন্যই হন্ন দিয় থাকেন । 
এখানকার এই পবিত্র স্থ'নে উপস্থিত হইবার পূর্বে ভক্তগণ পথি- 

মধ্যে “জয় ভগবান তারকেশ্বর কী জয়”, প্জয় হরপার্বতী কী জর়শ। 
শব্দে নগর কম্পান্বিত করিতে থাকেন,ইহাতে বাত্রীগণের আগমনবার্তা 

জানিতে পারিয়া স্থানীয় ভিক্ষুকগণ চতুদ্দিক হইতে একত্রিত হয় এবং 
তাহাদিগকে বেষ্টনপৃর্বক ভগবানের মাহাত্ম্য প্রকাশ করতঃ ভক্তগণের 

অন্তঃকরণে ভক্তিব্রসের বীজ বপন করিতে থাকে, আরও আপনাপন 

জীবিক] নির্বাহের সংস্থান করিয়৷ লইয়া! থাকে । অধিকাংশ ভিক্ষুক- 
গণ থঞ্ুনী বা এক তারার সাহাষ্যে নিম্নলিখিত দেব মাহাত্ম্য হমধুর- 
বরে গান কিয়] থাকে ;-- 

শুন শুন ভক্তগণ হয়ে এক মন। 

অপুর্ব বাবার কথা করছ শ্রবণ ॥ 

বন্দিব জলার মধ্যে ক্ষেপা পশুপতি। 

চারিদিকে উনু খাগড়া বেণার বসতি ॥ 

কৃষক কাটক্বে ধান্ত, রাখালে কুড়ায়। 

আনন্দে শস্ভুর শিরে ধান্ত তেনে খায় ॥ 
এইরূপে গেল দিন দ্বাদশ বৎসরু। 

মহ। গর্ত হৈল, হরের মস্তক উপব॥ 

মাথার ব্যথায় শস্তু হইয়ে কাতর। 
কহিলেন মুকুন্দ ঘোষে আমি তারকেশ্বর ॥ 
তারকনাথ শিব আমি কাননে বসতি। 

অবনী ভেনিয়ে বাছা আমার উৎপত্তি ॥ 
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তারকেশ্বরে শিবরূপ কানন নিবাসী। 

মোর পুজা কর ভক্ত হইয়া! সন্ন্যাসী ॥ 

কপিল! দিতেছে দুগ্ধ এক চিত্ত হয়ে। 

দেখিলেন মুকুন্দ ঘোষ কাননে আসিয়ে ॥ 

কপিলার ছুগ্ধে তুষ্ট, ভোলা মহেশ্বর। 

মৃত্তিকা খুঁড়িয়৷ দেখে অপুর্ব পাথর ॥ 

কেহ ঘৌড়ে হস্তে, কেহ ঘোড়ে দিয়! বাড়ী। 
পাথর দেখিয়া বলে হৈল ছেয়। গাড়ী ॥ 

জটাধারী ত্রিপুরারী দেখিয়ে নিজে রড়ে। 

বাজ বলে লয়ে ব্রাথি রামনগরের গড়ে ॥ 

শত কোড়া নিয়োজিল, কাটিবারে মাটি। 
যত ঘোড়ে শু বাড়েন, যেন পুষক্ষরীর জাঁটি। 
থুঁড়িতে ঘড়িতে শুর অস্ত নাহি পায়। 
যত খোঁড়ে শক্তু তত পাতাল দিকে ধায় 
ভক্ত-দ্রঃখ পায়, শক জানিয়ে আন্তরে । 

বসিলেন নিশি শেষে রাজার শিয়রে | 

সন্ন্যাসী হইয়া মূর্তি কহেন তখন । 

শুন রাজ! ভারামাত্র আমার বচন ] 
অকারণে ছঃখ পেয়ে মোরে কেন খোড়। 

গয়া গঙ্গা বারাণসী আদি মোর জড়। 

শুনিয়! নৃপতি হইলা আনন্দে অস্থির | 

জঙ্গল কাটায়ে দিল, এক অপূর্ব্ব মন্দির। 

আম জাম রুহিলেন গোয়া নারিকেল। 
ডানভাগে সরোবর সিদ্ধিমাথা জল॥ 
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পাথারে বান্ধিয়া দিলেন মরীচির গড়া। 
ভুলতে কুঁষ্তীর ভাসে, ডাকে কড়া কড়া ॥ 

» দিনে সরোবর গঙ্গার জোয়ার । 

পাঁহকী ভারি ভবে ঠৈলা অবভার | 
পাপান ভীবকনাথ চারিদিকে জলা । 
ভকুগণ দিবে পুজা কালাফুুল মালা ॥ 

বাঁপগণ্ড পশ্চিমেতে বিরাছে বিশ্বাম। 
পাতকী ভরাতে প্রন তারকেশ্বর নাম ॥ 
মুন হয় মুহা্য় একচন্সিশ সালে। 

বুষধ্ব্জ পূজিলেন শ্ফলের মূলে ॥ ইতাদি। 
বপ্তমনকালে যে স্তানে ভগবান তারকেশ্থুরেরু_ মন্দিংটা বিরাজ্মান, 

পুর্নে এ স্থানটা সিংহল দ্বীপ নামে কথিত ছিল। পুররাজে..ত্রাল। 
মতেশ্বর এই নে এ স্থানের জঙ্গলের মধ্য এক প্রস্তর মুতে অবস্থান করি- 
তেন। স্যাণ দানা সামান্য প্রস্থরবোধে, ভগবানের 
মন্্কর উপর ধান ভাঙ্গিয়। চাউল প্রস্তত করিত, এই কারণে অগ্জাপি 
এই দেখের মস্তক, একটা গভ্বর দেখিতে পাওয়া যায়। 

মুকু্প ঘোষ শামে কোন এক গোপ এখানে বাস করিত, সে আপন 
জাতীয় বাবসাব দ্বারা জীবিক! নিব্বাহ করিত। যতগুলি গাভী 
তাহার বাটীতে বন্তমান ছিল, তন্মধো একটা সব্বন্ুলক্ষণযুক্ত! গাভী 
নিতা পরাতে এ জঙ্গলের মধো যাইয়া হটচিত্তে ভগবানকে ছৃপ্ধ খাওয়।- 
ইয্না আপন গোয়াল ঘুর প্রতাগমন করিত। এদিকে ঘোষজা এ 
গাভীর দুগ্ধ না পাওয়াতে নানাপ্রকার চিন্তা করিয়। অবশেষে ইহার 

“কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। একদা প্রতাষে যুকুন্দ ঘোষ বাহিরে 
অপেক্ষা করিতেছে, এমন সময় এ গাভীটী বাটা হইডে বাহির হইয়া 
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বরাবর এক জঙ্গল মধো গ্রবেশপুন্বক ভগবানকে দুগ্ধদানে তুষ্ট করিয়া 

নষ্ঠানে প্রত্যাবর্তন করিল। বলাবাহুলা,ঘোষজাও সেই সময় এঁ গাভীর 

পশ্চাৎ অন্গুরণ করিয়া! এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনপূর্ব্বক আম্চর্ধ্যা- 
স্বিত হইরা ইহার নিগুট রহস্ত জানিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইল। তখন 

তগবান্ তারকেশ্বর আপন লীল! প্রকাশ ছলেমুকুন্দের প্রতি সদয় 

হইয়া তাহাকে দশনদানে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন, অধিকস্ত 

তাহাকে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণপূর্ধক তাহারই সেবা করিতে উপদেশ দান 

করিলেন । 

মুকু'্দ ভগবানের আন্রা শিরোধার্ধ্য করিয়া জীবনের শেষাংশ 

সন্যান হইয়! তাহারই সেবায় নিযুক্ত হইলেন। মায়াময়ের লীলা নরে 

কিরূপে হ্রেদ করিবে-একদিকে মুকুন্দ ঘোষকে সন্ন্যাসী করিলেন, 

অপরদিকে বদ্ধমানের মহারাঞ্জকে স্বপ্রে দশন দিয়া আপন আগমন- 

বার্ত। জ্রাপন করিলেন। 

বদ্ধঘানাধিপুতি অতান্ত ধান্মিক ও পুণ্যাত্মা ছিলেন, তিনি স্বপ্নাদেশ 

অন্রসারে যথ! সময়ে সদুলে এই জঙ্গলাবৃত স্থানে উপস্থিত হইয়া! এক 

স্থানে এক লিঙ্গের সন্ধান পাইলেন। তখন এ লিঙ্ক যু নিক্জালয়ে 

স রিবার অভিলাষে অধীনস্থ লে[কদ্িগ্রাকে মুত্রিক] খনন-করিতে 

আদেশ করিলেন। আক্তা প্রাপ্ত মছুরগুণ দিবা রাজ প্রাণপণে মুত্তিক1 

খুঁড়িয়া ও ইহার আন্ত পাইল না,এমন সময় মুকুনদ ঘোষের নিকট তিনি 

জানিতে পারিলেন যে,এই দেব এক “অন[দিনিঙ্গ”, ইহার অন্ত পাওয়] 

ছুল্লত। ম্ুতরাং তিনি মুকুন্দ সন্নাসীর উপদেশ মু এই স্থানে 

দেবতার একটা মন্দির নির্খাণ করাইয়] দিলেন এবং দেবসেবার নিমিত 

ল্যাসীর কট এরূপ বিষুদি দান করিলেন, যুদ্ধার] তার, মেব! 

নর্বিঘ্বে চলিতে পারে। 
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মুকুন্দ ঘোষ দেবসেবায় রত হইলে ভগবান্ তারকেশ্বরের আদেশ মত 

তিনি প্রচার করিলেন যে, যাহার উৎকট পীড়া হইয়াছে, যে সকল 

রোগী চিকিৎসায় হতাশ হইয়াছেন, ঘিনি অপুত্রক, যাহার যাগযন্তে 

কোনও ফলোদয় হয় নাই, এই প্রকার লোক সকল ভগবান্ তারকে- 

শ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করুন। মুকুন্দ সন্ন্যাসী প্রযুখাৎ এইরূপ আশ্বাস- 

বাঁণী শুনিয়া অসংখ্য রোগক্তিষ্ট নরনারী কাতারে কাতারে ব্যাধির 

ঘন্্রণা ভইত্তে পরিত্রাণ পাইবার আশে তারকেশ্বরের শরণাপন্ন হইতে 
লাগিলেন, এবং এই জাগ্রত দেবার কুপায় তাহারা সকলেই আসন্ন 

বিপদ হইতে যুক্তিলাভ করিতে লাগিলেন। ভারতের ঘরে ঘরে এই 

সমাচার প্রচারিত হইলে পর ক্রমে ভক্তগণের সমাগম বুদ্ধি হইতে 

লাগিল । এইন্পে যে সকল ভক্ত তথায় আশ্রয় লন, তাহারা সাধামত 

মাঁনতপূর্বাক দেব স্থানে হন্না দিতে থাকেন এবং মনোবাঞ্া পূর্ণ হইলে 

আপনাপন মানসিক পৃজ1 দিতে থাকায় ক্রমশঃ এই দেবের অভুল 

এশ্বরধ্য হইয়াছে। 

কালের গতি কে রোধ করিতে পারে ? যথাসময়ে পরম বৈষ্ণব 

মুকুন্দ ঘোষ দেহ রাখিলে এশুন্ঠ স্থানে এক মোহাস্ত পদের স্টটি 

হল, মোহাম্ত পদ অতি কঠিনব্যাপার। কারণ পিত|, মাতা বিষয়- 

সম্পত্তি সমন্তই জলাঞলি দিয়া ব্রহ্মচারী ব্রত অবলম্বন করিতে হয়। 

এক্টরূপ আবার কোন স্যানের কোন মোহাস্তের মৃত ঘটিলে যিনি 
তাহার প্রধান চেলা থাকেন, তিনিই এ শূন্তপদে অধিষ্টিত হন। কোন 
নুতন ব্যক্তি মোহান্ত পদের গদী প্রাপ্তির দিন অন্য স্থানের বিখ্যাত দশ- 
জন উপাধিধারী মোহান্তেরা তথায় একত্রিত হইয়া বিচারপূর্র্বক 
খাছাকে প্রধান চেল1 হইবার যোগা পাবাস্ত করেন, তিনিই এ শৃন্ত 
পদে অভিষিক্ত হন। হহার ফলে পরে আর কোনরূপ গোলযোগ হই- 
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ধার সম্ভাবন। থাকে না। নচেৎ তাহার চেলাদিগের মধো সকলে 

প্রধান চেল! স্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়! গোলযোগ উপস্থিত করিতে 

পারেন। এই সকল মোহাস্তরদিগের আবার নানাপ্রকার উপাধি-আছে, 
যথা)---কেহ, ভারতী, কেহ গি'র ইত্যাদ ॥ প্রমাণস্বপ্ধাপ দেখুন? 

ৃ তারকেশ্বরের মোহাস্তের উপাধি গিরি, আর ইহার স্নকটেই বৈদ্য- 

বাটীন্ত কালীবাটার মোগান্তের উপাধি ভারতী । রি 

বণ্তমানকালে এখানকার শ্রীমন্বিরের পাশে যে একটী সমাজ 

দেখিতে পাওয়া যায়, কথিত আছে-_-এঁ সমাজটাই মুকুন্দ সন্গ্যাসীর। 

স্থানীঘ্ন পৃজারীদিগের নিকট উপদেশ পাহলাম, কোন যাত্রী এ তার্থে 

উপগ্রিত হইয়া যদি তিনি পরন বৈষ্ণব স্বগীন মুকুন্দ সন্ন্যাসীর সমাজের 

উপর দ্প্ধ ও গঙ্গাজল প্রদানপূর্ববক ভক্তি প্রদর্শন না করেন,তাহ! হইলে 

তারকেশ্বরদেব তাহার প্রদত্ত কোন পুকঙ্জাই গ্রহণ করেন না। এই 
নিমিত ভক্তগণ এখানে আসিয়া পুজারীদিগের উপদেশামূসারে সর্ব 

প্রথমেই বৈষ্ণব চুড়ামণি মুকুন্দ সন্ন্যাসীর সমাজের উপর দুগ্ধ ও গঙ্গা- 

ধারি প্রদান করিয়া থাকেন। 

এখানে শিবগঙ্গ! নামে যে হুদ, আছে, তাহার পশ্চিষকোপে ষে 

চ্ৃজ্দবু অট্রালিকা দেখিতে পাওয়া যায়, হাব মধোই মোহাস্ত মহারাজ 

বাস করিয়। থাকেন | এই বাস ভবনটীর মধাভাগ যেরপভাবে স্থসজ্জিত 
আছে, উহার শোভা দেখিলে কখনই ইহা মোহান্তের বাস ভবন বলির! 
অন্থমান হয় না। কেন না মোহান্ত যে ব্রহ্মচারী মনে দ'ক্ষিত। 

তারকেম্থরদেব_ একটা অনাদি শিব্লিঙ্ | সকলেই তাহাকে 

আপুতোষ বলিয়া সম্বোধন করেন, কেন না এ দেব এত অ্তে সন্তষ্ট 

হন, অপর কোন দেবতা সেরূপ হন না। হারকেস্বরের অপর নাম 

ভোলানাথ, কারণ তিনি আত্মবিশ্বত হইয়া যে সকল কর্শ করেন, উহা 
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তৎক্ষণাৎ ভুলিয়া যান। এই জাগ্রত দেবতার যিনি মোহান্ত, তিনি 

অনেকটা সেইরূপ আদান প্রদান অনুসরণ করিবার চেষ্টা করি' 

থাকেন। | 

শ্রীমনদদরের মধাস্থলে একটা গহ্বর আছে। এ গহ্বর মধো ভগবা 

ভারকেশ্বর' পুর্লাকাল হই বিরাজ করিতেছেন। গহ্বুরের উপরি 

ভাগটা সৌপা নিন্মিত একটী ডেকের দারা আবৃত, থাকে, বদি কো; 
ভল্ত এই দেবের পূজারী ব্রঙ্গণ ঠাকুরকে পুজার দক্ষিণা ব্যতীত পথ; 

ভাবে কিছু অর্থ প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি প্র ভক্তকে গহ্বর 

মধ্ো হস্ত প্রবেশ করিতে দিয়া ভগবানের পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিতে 

অধিকার দেন। 

মোহান্ত মহারাজ প্রতাহই যথানিয়মে মন্দির মধো প্রবেশ করিয়। 

তারকেশ্বরকে পুজাচ্চন! করিয়া! থাকেন । যে সময় তিনি মন্দির মধো 

পুজাচ্চনায় বাস্ত থাকেন, সে সময় অপর কোন যাত্রী ইহার তিতর 

থাকিতে পান না। ইহার প্রধান কারণ স্থানীয় পৃজারীদিগের নিকট 

উপদেশ পাইলাম যে, পুজাচ্চনার পর মোহান্তের সহিত ভগবান্ তারক- 

নাথের বিষয়াদি সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত পরামশ হুইয়। থাকে। 

প্রত্যহ বেলা দেড় ঘটিকার সময় ভগবানের ষথানিয়ষে পায়সু_ ভোগ 

হয়। এইরূপ আবার আড়াই ঘটিকার সময় চিরপ্রথানুসারে লুচি- 

মোগডার ভোগ হইয়া থাকে, ততপরে শৃঙ্গার বেশ, হইয়া মন্দির দ্বার 

বন্ধ হয়। শৃঙ্গার বেশ অর্থাৎ দেবতার শ্রীমঙ্গ চন্দন ও পুষ্পা'দর দ্বার! 

সুশোভিত হইয়! ভক্তদিগকে দেখান হয়, তাহার পর সন্ধ্যা আরতি। 

এই সন্ধা আরতির পর পুজা সমাপনাস্তে রজনীকালে তারকেশ্বর- 
দেবকে গাজ! মিশ্রিত স্থগন্ধ তামাকু খাইবার অবসর দেওয়! হয়। এই 

তামাকু দেবন ব্যাপার--এক অদ্ভুত ঘটন1! কারণ মন্দিরদ্ধার বন্ধ 
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রয়! পুজারীগণ বাহিরে আসিবামাত্র গুড়গুড়িতে টানের শব শুনা 
| মন্দিরের চতুদ্দিকস্থ ভক্তগণ এই শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পান। 

এ তীর্থে সপ্তাহ মধো প্রতি সোমবারে যাত্রা দিগের- সুগম. অধুক 

1. চৈত্র মাসে গ্ুজুন উপলক্ষে এবং শিবচতুদ্দশীর রাত্রিতে ভক্ত- 

শর এত অধিক সমাগম হয় যে, তথন এখানে তিলাদ্ধ স্কান থাকে 

।॥ চৈত্র মাসে কিম্বা শিবরাত্রির এই ভিরের সময়ও ভক্তগণ এখানে 

| দিয়া থাকেন । এই সকল ভক্তদগের মধো অধিকাংশই স্ত্রীলোক- 

[কে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই জনত্াপুর্ণ র্জনীতে অনেক কুচরিঞর 

'ষ এখানে উপাঁঞ্চত থাকে, তাহারা স্থুন্দরী যুবতী দেখিলেই স্তুবিধ। 

। নানা বেশে নান! ছলে তাহাদিগকে ভুলাইয়া আপনাপন গন্তব্য 

:ন লইয়া! যায় । এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, এ সকল পাষণ্ডের। 

রুয়। বসন পরিধানপূর্বক পেই নি£সহায়! অবলাদিগের নিকট মধুর 

নে বলিয়া থাকে, তোমাদের অচল! ভক্তিতে ভগবান সন্তষ্ঠ হহয়।- 

ন এবং তোমাদের ভাগ্য ও স্ুপ্রসন্ন হইদাছে ; সুতরাং মামি চেলা- 

মহ তোমাদের নিকট আমসিয়াছি, আমার সহিত আপিলে আব্শ্তক 

ঠ তোমাদের অভাব পুরণ হইবে। এইরূপ ছলনা করিয়া তাহ1- 

কে ভুলাইয়া আয়ন্ত করে। 

এ স্থলে মোহান্তই সব্বেসন্বা | বলাবাভলা, হার কৃপা বাতত 

বানে কেহ স্থথে থাকিতে পারেন না। যে মোহাম্ট ব্রহ্মচারী, ঘিনি 

করা তারকেশ্বরদেবের সহিত প্রয়োজনীয় বিষয়ের পরাখশ করিয়। 

কন। সেই মোহাস্তের এখানে ধনৈশ্বধ্যহ কালম্বরূপ হহগাছে, 

ঘাণস্বরূপ মাধবগিরির রাজত্বকালে এলোকেশার বিষয় স্মরণ হলে 

ঠাপি প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। এই সকল পাবগুপিগের কথায়, 

ধান করিয়া এক। এলোকেধার ভ্তায়, সময় মত কত আটর পখ্যন্ত 
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ভাগ্য প্রসন্ন হয়, তাহার ইয়ত্ত। নাই । ভোল1 মহেশ্বর! তোমার 

পবিত্র স্থানে তোমার চেগারূপ ধরিয়া তোমারই ভক্তগণের উপর না 

জানি পাষণ্ডেরা কত অত্যাচার করিতেছে, আর তুমি কেবল গাজার 

দমে বিভোর হইয়া থাক, এই সকল উপদ্রব নিবারণের নিমিত্ব একবার 

কুপা দৃষ্টি কর প্রভূ! 

বর্ধমানের অধিপতিই এই দেবের মন্দির এবং দেবসেবার বন্দোবস্ত 

করিয্বা আপন মহত্ব প্রকাশ করিয়াছেন । এই নিমিত্ত সেই পবিজ্র 

বাজবংশের বিষয় এখানে কিছু পরিচয় দিব। 

ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রায় দুই শত বর্ষ পূর্বে আবুরাম 

ও বাবুরাম নামে পঞ্জাব প্রদেশস্থ দুইজন প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় মহাজন, বর্ধ- 
মানে ব্যবসা করিতে আসেন । এই ছুই সহোদরে মিলিত হইয়া বঙ্গ- 

দেশের নানা স্থানে বস্ত্রাি বিক্রয় করিয়! প্রভৃত অর্থ উপার্জন করেন 

এবং কালক্রমে বদ্ধমানে প্রতিষ্ঠিত হন । বদ্ধমানের রাজ্ঞারা উপরোক্ত 

এই ছুই সহোদরের বংশধর। সম্পদ ও সন্ত্রমে বদ্ধমানের রাজারা বাঙ্গল! 

দেশের লর্বপ্রধান। পাগ্ডিত্য ও বীরত্বে এবং দয়, দাক্ষিপ্য, দ্বেশ- 

হিতৈধিত! প্রভৃতি বরণীয় গুণপুঞ্জে যে সকল মহান্ুভব পুরুষ ও রমণীরত্ব 

ধই বংশের মর্্যাদ| বৃদ্ধি করিয়া! গিয়্াছেন, তন্মধ্যে মহারাজ প্রতাপ- 

চাদ রায় ও মহারাণী নারায়ণকুমারী এই দুইজনই সর্ধপ্রধান। মহারাজ 

প্রতাপচাদ বায়ই সর্ব প্রথমেই ভারত গভর্ণর কর্তৃক দেশীয় সভ্য নির্বা- 
চিত হন। মহাভাপ বাহাহরের কীর্থিপুপ্জের মধ্যে গোলাপ-বাগ, 
মহাণতাপ-মপ্জিল নামে বিদ্যালয়, দেলখোস, ইংরাজি-বিগ্যালয়, দাতব্য- 

টকিৎসালয়, মতি-ঝিল, মাপ্রাশ প্রভৃতি এই কয়টাই উল্লেখযোগ্য। 
এই মহাত্মার অনুমত্যান্থলারে এবং প্রভৃত ব্যয়ে সংস্কত মহাভারত ও 

রামারণ আরও বছবিধ হিন্দুশাস্্ব বঙ্গ 'ভাবায় অন্বাদিত হইয়া! পাধা- 
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বণকে বিন! মূল্যে বিতরণ করেন। এই মহাত্মার অসংখ্য কীন্থি ও 

ব্দান্ততার বিষয় যাহা! আছে, উহা! লিখি কত জানাইব। 

কালক্রমে মহাতাপ বাহাছুরের মৃত হইলে মহারাজ আকতাপটাদ 
বাহাদুরের রাজত্বকালে পবলিক লাইব্রেরী, রাজকলেজ, অন্নছত্র, ছাত্র 

শ্রম এবং বহু সংখ্যক দ্রেবালয় বদ্ধমানে প্রতিঠিত হয়। তিনি ছাবিবিশ 

বৎসর রাজত্ব করিয়া যথাসময়ে পরলোক গমন করেন । ততপরে রাজ- 

ৰংশের কোন উত্তরাধিকান্সী না থাকায় মহারাজ বিজয়টাদ পোষ্য 

পুত্রব্ধপে গৃহীত হন। বর্তমান মহারাজ বঙ্গদেশের লেপ্টনাণ্ট গভর্ণর 

ৰাহাছরের সুযোগ্য সদস্য লাল! বনবিহারী কপূর বাহাদুরের পুত্র । 

$নিও পুর্ব পুকষ্দিগের ন্যায় দয়া ও দাক্ষিণাদ্দিগুণে ভূষিত । গৌসাই- 

গ্রামে তাহার জন্ম হন, তীক্ষদরশশী এবং রাজকার্ষো তিনি অতিশয় পটু, 

বাস্ছলা সাহিতো ইনি বিশেষ অনুরাণী এনং দরিদ্রের দঃখ মোচন করাই 

ঠাঙার জীবনের একমাত্র মহাব্রত ছিল, এই মহাত্সার শ্বভাবও অতি 

নিশ্বল । মোট কথা, এই বংশ ঞ্মানয়ে ধর্দ্ে মতি রাখিয়া পূর্বপুরুষ- 

দিগের মান রক্ষা! করিতেছেন। 



তারকেশ্বর ঠটেশন হইতে যে বেঃ প্রঃ রেল লাইন প্রসারিত হই. 

যাছে, এ লাইনের লাহায্যে মগরা যাইতে হয়, কিন্বা হাওড়া ঠেশন 

হইতে ই, আই, রেলযোগে বরাবর মগর1 ষ্টেশনে অবতরণ করিতে 

হয়। গঙ্গা, যদুনা ও সরস্থহী নদীর সঙ্গম স্থানকে, ত্রিরেইী ঝুলে। 
ভারতব্র্ মধ্য ছুই স্থানে ত্রিবেণী আছে, অর্থাত এই. রা ঠেখনের 

অনতিদুরে এবং যুক্ষরাজ্য অর্থা আলাহাবাদ_ সহরের অন্তর্গত প্রয়াগ 
তীর্থের সঙ্গম স্থান-_-এই ছুই স্থানে ত্রিবেণীর দশন পাওয়া ঘায়। কথিত 

আছে, এই নিটিলীকি। ভক্িষহক্রাবে অবগাহন ঝু স্পর্শ 

করিলে নুরহৃত এয কথা কথন প্রভৃতি মহ! 
পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যোগ সুময়ে হখানিযয়ে ইহাতে মান 
করিলে অঙ্থমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। হিন্দুদিগের চিরগত বিশ্বাস 
মতে গঙ্গা ও যমুনা নদীদয়ের সঙ্গম স্থল, প্রয়্াগ তীর্থে_সরশ্তী নী 
অন্তঃসলিলা হইয়। মিলিতা! হইয়াছেন । সেই কারণে প্ স্থানের নাম 
"তিবেণী”। এই নদীত্রয় সংঘুকভাবে দক্ষিণ পূর্বে গ্রবাহিত। হইয়া 
নানা গ্রাম জনপদ ও নগরীকে ধোৌঁত ও পবিত্র করতঃ মুর্শিদাবাদের 
উত্তরে স্ৃতি-নগরের অদূরে পদ্মা নামে একটা পূর্ববাহিনী শাখ। বিস্তার 
করিয। ভাগীরথী নামে দক্ষিণবাহিনী হইয়। মগরার সগনিকট পুনরায় 
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বাধা রায় বিভক্ত হইয়াছেন, তজ্জন্ত এই স্থানের নাম দ্যুক্ত-ত্রিবেণী”। 

5 ঘুক্ু-ত্রিবেণী মধ্যে গলা বা ভাগীরথী, পশ্চিমে সরন্বতী, পূর্বে 
আবার শ্বতত্বভাবে শ্রে জোতস্বতী হইয়া .সাগ্ুরাতিমুখে, পতিত 

মগরার সন্গিকট ত্রিবেণীতে ছুইটী বাঁধা ঘাট দেখিতে পাওয়া যায়। 
কটা টাদনীমুক্ত অপরটী ছাদহীন। টাদনীধুক্ত ঘাটটা স্থানীয় মহাত্মা! 

স্িরিমোহন মজুমদার নামক এক ব্যক্তি ভক্তদিগের স্নানের সুবিধার্থে 
িক্মাণ করাইয়া দয় কত উপকার এবং তংসঙ্গে কত পুণ্য সঞ্চয় 

করিয়াছেন, উহা লেখনীর দ্বার! ব্যক্ত করা যায় না। আর চাদনী- 
[গন এখানকার হ্নানঘাট ও একটা শিবমন্দির, উড়িস্যার শেষ হিন্দু 
উ্লাজ। মুকুন্দদের বাহা্র প্রতিষ্ঠা করিয়া আপন কাত্তি স্থাপিত করেন ॥ 
উহ মুকুন্দদেব বাহাছুর প্রতিষ্টিত প্রাচীন--ঘাটটা বহুকাল বেমেরামতি 
শবস্থায ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইলে, ভান্তারার বিখ্যাত জমি- 
টার গভর্ণমেপ্ট উপাধি প্রাপ্ত মহারাজ ছকুলাল সিংহ বাহাদুর নিজ 
বায়ে ইহার সংস্কার করিয়া আপন মহত্ব প্রকাশ করেন। কথিত 
চে, সাধবীসতী “বেহুলা” মনসাদেবীর রোষে পতিহীনা হইলে, তিনি 
সই মৃতপতির জীবনদানের অভিলাষে কদলি-ভেলায় আরোহণ করা- 

হিয়া যখন ত্রিবেণীর এই চাদনীবিহীন ঘাটে উপস্থিত হন, তখন তিন্নি 
সক্ষে দেখিলেন যে, এখানে নেতানামা কোন রজকপরী রোষভরে 
[আপন পুত্রকে এক চপেটাঘাতে হত্যা করিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে পুন- 
সায় তাহার জীবন দাঁন করিলেন। এই অদ্ভুত ঘটনা দর্শনে বেলা 
িহাকে নীচ জাতি জানিয়া-শুনিয়াও শ্বীয় মৃতপতির জীবনের আশায় 
খ রজক পরীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ত্রিবেণীর আশে-পাশের 
৷ অধিবাসীরা মৃতের উদ্ধারকল্পে বছ দূর হইতে বিবিধ প্রকার কষ্ট 



৫ .. ভীর্ঘ-এম? স্গাহিনী 

স্বীকার করিয়া! এখানকার এই পণ্ৰঃ তারে তাহাদের সৎকার করিয়। 

থাকেন। 

সঙ্গম স্থানের অনতিদূরে মহারাজ মুকুন্দদেব বাহাছুর স্থাপিত, 
শিবেশ্বর মহাদেবের যে লিঙ্গ মুর্তি এক মন্দির মধ্যে প্রতিষ্রিত আছেন, : 
তাহার সঙ্গিকটে ভাগীরথীর একটী “দহ” কালীদহ নামে প্রসিদ্ধ। 
প্রবাদ আছে, মনসাদেবীর আক্তাপ্রাপ্তে মহাবীর হনুমান এ নিদ্দিষ্ 
স্থানে চাদ-সওদাগরের সপ্ততরী জলমপ্ন করিয়াছিলেন । এই নিমিত্ত 
এ স্থানটা “কালীদহ* নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। 

কালীদহ ঘাটের সন্নিকটে ডুমুরদহ নামে একটা স্থান আছে। 
কথিত আছে, এখানকার আবালবৃদ্ধ সকলেই ডাকাতি করিয়! জীবিক। 
নির্বাহ করিত, এমন কি স্ত্রীলোকের! পর্য্যন্ত পুক্ষদিগের পাপ কাধ্যে 
সহায়ত করিত। অর্থাৎ এই পল্লীর অধিবাসীর! দিনমানে যাত্রীদিগকে 
মিষ্ট বাকো তুষ্ট কিয়! নানাগ্রকার উপদেশদানে তথায় রাত্রি যাপন 
করিবার স্থান দিয়। সুবধামত রজনীষোগে তাহাদের প্রাণসংহারপুব্বক 
বথাসব্বস্ব আম্মপাং কঞ্িত। এই স্থানের পুরুষেরা দিবাভাগে মৎস 
জীবিকার ভাগ করিয়া মত্ত ধরিত এবং রাত্রিকালে নিজ মৃস্তিতে চতু- 
দিকে বোগ্েটেগরি কারয়া অর্থ সংগ্রহ করিত। ফলতঃ বলিতে হইবে, 
কি জলপথ কি স্থলপথ ডুযুরদছের কোন স্থানই নিরাপদ ছিল না। 

আমর! সংসারমাঝে বুড়াবুড়ির নিকট যে আশানন্দ টেকীর গল্প 
শুনিতে পাই, সেই বীর চৌকীদার এই স্থান হইতে এ *্টেকী* 
ভপাধ প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রবাদ__একদা এই আশানন্দ আপন প্রভুর 
জমিদারী হইতে খাজন! আদায় করিয়া যখন সদলে এই গানে জঠরানল 
নিবারণের উদ্ঘোগ করিতেছিল, তখন আশানন ও তাহার সঙ্গীরা 
ছানীয় ডাকাত কতৃক আক্রান্ত হয়। আশাননদ এই আসন্ন বিপদ 
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হইতে উদ্ধার হইবার অভিলান স্তানীয় এক গৃহস্থের দুইটা ঢেকী' 

সংগ্রহ করিরা তাহাদেরই সাহারা আীয় বাবালর পরিচয় দিয়। ডাকাত 

দলকে সমূলে শিশ্মল করিল, ধিক তাহাদের প্রধান দলপতি বিশ্ব- 

নাথ বাবুকে আপন বগলে চাপিয়া হারুর ।নাববদ্ে দশ ক্রোশ পথ অতি- 

ক্রমপূর্বক ভীরামপুরে স্বীয় লনুর শিক হাঞ্জির হইয়াছিল। সে 

অবধি আশানন্দ সাধারণের (নিকট “ঢেকী” নামে প্রদিদ্ধ হয়। 

বিশ্বনাথ বাবু এখানে এক দ্বিতল পাকা বাটাতে স্ত্রী পৃত্র লইয়া 

অদ্ববেশধ'রী জমিদারের হ্যায় বাস করিতেন, তাহার বাড়ীথানি গঙ্গার 

 ভীরের উপর স্থাপিত থাকায় এ উচ্চ ছাদের উপর হইতে গঙ্গাতীরে 
| বত দুর পধ্যন্থ /লাকের গতাবধির উপর লক্ষ্য করিতে পারিতেন। 

 হাহার অধীনস্থ ডাকাতগণ মগরা তীর হইতে যশোহর পথ্যস্ত নৌকাঁ- 

| যোগে অবাধে হংরাজরাজের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া বোস্বোটেগি রি 

করিয়া বেড়াহভ। যে বিষয় উল্লেখ হইতেছে, উহ1 প্রায় ৬০।৬৫ বৎসর 

 পৃব্বের কথা। বিশ্বনাথ বাবু জনসমাজে জমিদীররূপে অবস্থান কার! 
শেষ এহ আশানন্দ টেকীর নিকট ধরা পড়িলেন এবং ইংরাঞ্জ রাজ- 

পুষেব্র বিচারে অবশেষে ফাসীকান্ঠে ঝুলিয়া জীবন বিসম্জন করিতে 

বাদ হহয়াছিলেন। 

এক সময় এই িবেণী-তীর জনাকীর্ণ সহরে পরিণনচ ছিল, তখন 

তার শোভা সমুগ্ধির পরিসীমা ছিল না। সেহ প্রাচীনকালে এখানে 

অলক গুপি চতুষ্পাটী টোল থাকার লোকজনের শিক্ষারও অভাব ছিল 

না। যহগ্ুলি টেপ এখানে বর্তমান ছিল, তল্মধো কুদ্রাদের তক" 

বাগশের পত্র স্বীয় জণন্নাথ তর্কপঞ্গাননের টে'লটাই প্রসিদ্ধ ছিল। 

.সেহ মহান্মা এমন স্মরণশক্তি সম্প্র ছিলিন যে, কথিত আছে, একদা 

যখন তিনি স্নান সমাপনান্তে এই ভিবেণা ঘাটে বসিয়া আহক করিতে” 



৩৮ তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিনী 

' ছিলেন, ঠিক সেই সময় ইংলও ও ফ্রান্স দেশীয় দুইজন ন্ত্রান্ত বাহ 
নৌকাযোগে এই ঘাটে উত্তীর্ণ হন এবং নানাপ্রকার তর্কবিতর্কের প্ঃ 

তাহারা কথাস্তর স্যত্রে উন্তয়ে ঘন্দযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন; শেষে সুপ্রিমকোট 

তাহারা অভিযোগ আনয়ন করিয়া এখানকার এই তকপঞ্চানন মহ 

শয়কে সাক্ষীম্বরূপ হাজির করান। তর্কপঞ্চানন মহাশয় বিচারাঁলট 

হার হইয়। সরল অন্তঃকরণে বিচারপতির নিকট বলিলেন, “হুজুর 

ইহারা কলহে প্রবৃত্ব হইয়। যিনি যাহার পর যাহা তর্ক করিয়াছিণেন 

তাহ। আমি যথাযথ প্রকাশ করিতে পারিব, কিন্তু ই সকল তর্কের অথ 

কিছুহ বলিতে পারিব না_-এই কথা বিয়। তিনি আছ্ভোপাস্ত সমন 

প্রকাশ কাঁরয়াছলেন। বিচারপাত তাহার মুখে সমস্ত অবগত হুইর। 

সহজেই রায় লিখিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই মহাতআ্বা এক শঃ 

ত্রয়োদশ বৎসর জীবিত থাকিয়া! অবীনস্থ শিষ্যদ্দিগকে শিক্ষাদান করিয়া- 

ছিলেন। শুনিতে পাওয়। যায়, তাহার জীবদ্দশায় কলিকাতা ও হুগণা 

হহতে বড় ঝড় সাহেবের তাহার নিকট ত্রিবেণীতে আসিয়া নানা 

বিষয়ের পরামর্শ লইতেন। 

পুরাকালে এখানকার জল হাওয়া বঙ্গদেশের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট 

ছিল। সেই সময় অনেক ধনী বাক্তিরা বছ দুর দেশ হইতে এখানে 

বায়ু পারবর্তনের নিমিত্ত আসিয়া সদলে বাস করিতেন এবং প্রত্যাগমন- 

কালে এহ স্থান হইতে এখানকার এই বিখ্যাত নদীর পানীয় জল যত্বের 

পাত সংগ্রহ করির। স্বীয় পুরে লইয়া গিয়া পান করিতেন । এ বিষয়ের 

সতাতা সম্বন্ধে কবিকন্কণ স্বরচিত কাব্য মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশিত 

আছে, যথা ;-_ 

সপ্ত গ্রামের বেণে সব কোথাও না যায়। 

ঘয়ে বসে সুখে মোক্ষ নানা ধন পায় 
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তীর্থ মধ্যে পুণা তীর্থ অতি অন্থুপম। 

সপ্ত খষ শাসনে বলয়ে সপ্তগ্রাম ॥ 

কাণ্ডারীর বচনে করিয়া অবগতি। 
ত্রিবেণীতে স্নান করেন, সাধু ধনপতি ॥ 

নায়ে তুলে সওদাগর নিল মিঠ পানী। 

বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন ফরমানী ॥ 

কিন্তু হায়! কালের কুটাল পরিবর্ধনে সেই জনপাদপূর্ণ স্বাস্থ গ্রদ 
হ্তানটা এক্ষণে অরণাপুর্ণ এবং মানববিহীন অবস্থায় অবস্থান করিতেছে। 

আবার উপরোক্ত বচন এবং মহাবীর হনুমান, যে এই স্থানেই সপ্ততরী 

ডুবাইয়াছিলেন, তাহা! প্রমাণ করাইবার নিমিত্ত অগ্যাপি এখানকার সর- 
স্বতী খালের তীরস্থ মৃত্তিক! খনন করিবার সময় সেই পুরাকালের বিস্ত 

গুপবৃক্ষ, জীর্ণ নৌকার থণ্ড কাঠ, ভাঙ্গা তক্তা ও শৃ্খলাদি প্রভৃতির) 
চিহ্ন দেখিতে পাওয়! যাঁয়। এই সকলগুপিরই দ্বারা সেই প্রাচীন- 

কালের ঘটনার বিষয় প্রমাণ পাওয়া যায়। সেযাচ। হউক, এইরূপে 
ত্রিবেণী গঙ্গাতে স্নান এবং শিবেশ্বর মহাদেবের দশন আরও দর্শলীক্ব 
স্ানগুলির শোত1 সনর্শনপূর্ধক এখান হইতে বদ্ধমান সহরের 
অসীম ববমঙ্গলাদেবীর দর্শনের জন্ত প্রস্থত হইলাম। 



বর্ধমান 
বদ্ধমীন-_ই, আই, রেল কোম্পানীর একটা প্রধান ট্েশন। 

এখানে বদ্ধমানাধিপতির প্রাচীন কাস বিস্তর দেখিবার আছে, হাওড়া 
হইতে বর্ধমান ৫৭ মাইল দূরে অবাস্থিতি। সহরটী কাকানদীর উপরি- 
ভাগে আপন শোভা বিস্তার কবিয়া আছে। এখানকার রাজাদিগের 
বতগুলি কীর্তি বর্তমান আছে, তন্মধ্যে তাহাদের প্রতিষিত শ্রীশ্রীসব্ধ- 
মঙগলাদেবী ও শুশ্রারাধাবল্লভজীউর পৰিত্র মু্ডি দশন ফোগা। বদ্ধমানে 
কলের অল, আলোকমালা, পুলিসকোর্ট, জজকোট, দাওয়ানীকোট, 
দেবমন্দির, মসজিদ, গির্জা এবং নান] ধরণের বিবিধ প্রকার টগ্তান ও 
পু্রিণী, অঙ্ব-শালা, গো-শালা, গোলাপ-বাগ প্রভৃতির সৌনধা দো'খলে 
আনন্দে অধীর হইতে হয়। ভারতবর্ষ মধ্যে অতি অল্প স্থানহ আছে, 
যধায় তাহাদের জমীদারী নাই । 

এ সইরে গাড়ী, ঘোড়া ব1 আহারীয় কোন দ্রবোর অভাব নাই। 
বদ্ধমানে যে সমস্ত দ্রধা সামগ্রী বিক্রয় হর, উহা ৬০ টাকা ওজনের 
সের। সম্প্রতি কলিকাত। সহরের স্তায় ৮* টাকা সেরের ওজন প্রটালেত 
₹কইবার বাবস্থা হইতেছে । আমরা বদ্ধমানে সদলে উপস্থিত হট! 
,ঠ্শনের অনতিদূরে এক পাস্থশালায় বিশ্রাম স্থান ঠিক করিয়া লই 

তথায় আপনাপন পোটলা-পুটলী গুল রাখিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর 
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ি 

সহর পরিভ্রমণ করিবার অভিলাষে স্থান ঘোড়া গাড় ভাঙা করি- 

লাম; গাড়ীতে উঠিবামাত্র গাড়ো হাতত আমানতে আই এখান- 

কার লালবর্ধের প্রশত এাজপথের উ৮স দিয় প্রায় এক মাইল পথ 

অতিক্রমপৃব্বক পরে এক পল্লীপথে: মধ্যে শ্রীত্রীসর্বনঙ্গলাদেবীর পাচ 

চূড়াবিশিষ্ট মন্দিরের পাদদেশে উপগ্রত হহল। এখানে প্রাতঃকাল 
হইতে বেল। ১২টা পথ্যন্ত চিরগ্রথান্থলারে দেবীণ পুঙ্গর্চনার নিমিত্ত 

দেবালয়টী থোল] খাকে, তৎপরে অপবাজ তিন ঘটক পর্যাস্ত মন্দির 

বার বন্ধ থাকে । এই নিদ্ধাপিত সময় অএাত হহলে তক্তদিগের দশনের 

স্বিধার জন্ঠ পুনরায় :দবালয়ের দ্বাধ খোলা হয়। 

এখানে গাড়ী হহঠে অবতরণ করিয়া আমরা দেবালায়র সিংহ. 
ঘারের ভিতর প্রবেশ ক'রনামাত্র একটা বাগানবাটীতে উপস্থিত হই- 
লাম এবং তথায় কতকগুল শিবমন্দির দর্শন পাইয়া ভক্কিতরে এস্থান 

হছতে শিবোদেশে পণাম করিলাম । এই স্থান হইতে আরও [কা্চৎ 

[ভিতর দিকে অগ্রসর হতলে "দখা যায়, এক মন্দির মধ্যে জ্রগচ্ছণনী 

সব্ধমন্রলাদেখী নানা অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়! বিরাজ কারিতেছেন। 

সেই দেবা মুক্তি দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক করিলান। মন্দির 

সম্মখেই মুটুসন্দির শোভা পাইতেছে, হথায় দেবর উদ্দেশে ছ!গ বশ্লি 

হয়। এহরূপে সব্দম্গলাদবীব দশনান্ছে স্থানীয় লাজকুষারাএ এতিষিভ 

নবদুণাদেবীর পবিত্র মুড়ি দশন করিয়া এখান হইতে বভিভাগে বাঙার 

চগোংসব ও সবশ্বতী পুজার বাটীতে উপস্থিত হইলাম। শ্রএায় অধি- 

বাসাদিগের নিকট উপদেশ পাহলাম, প্রতি বৎসর এখান কভার এই 

ততটা পূজা অভি সমারোহে সম্পন্ন হয়। বদ্বনানে যে ঢুগে হনব হয়, 

উচ্ভা অপর ক্যান ন্যায় গ্রতিমা সাজাইয়া পৃভার পরিবঞ্ধে কেবল 

ছুর্গাদেবীর প্রতিঘুর্ঠি- পটে চিত্রিত হইয়া যথানিগমে এ চিত্র-পট- 

০ আর 
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'খানির পুজার্চনা হয় এবং এ সময় দেবী স্থানে ছাগবলির পরিবর্থে 

চির প্রগান্তসারে মঠাঈমীর দিন কেবল একটা নারিকেল বলি দেওয়া 

হয়। উভার পর গো-শালা ৪ মণ্ঠিব-শালায় প্রু,বশ করিয়! “ছোট 

লালাজীউ৮ নামক বিগ্রহ মুদ্টির দর্শন করিলাম । ছোট লালাজীউর ন্থায় 

পুহদাকার দেব মুঠি ব্মান সহর মধো আর দ্বিতীম্ব নাই। তাহার পর 

পুর্বাভিমুখে সন্বমঙ্গলাদেবীর ঘাটে উপস্থিত হইলাম । এই ঘাটের 

পশ্চিম পারে একটা কামান পাতা আছে। অবগত হইলাম, প্রতি 

বংদর দর্গোৎসবের সময় মৃহাষ্টমীর দিন সন্ধিপূজার নির্ধারিত সময় 

পু্ারীদ্িগকে জানাইবার জন্য একবার এই কামানটা দাগ হয়। 
এই স্থান হইতে ক্রমে অগ্রণর হইবার সময় পথিমধ্যে রাণীসায়ের 

গ্রকাণ্ড ঘাট নয়নপথে পতিত হইল । এই পুষ্করিণীর চারিদিকে 

সুসজ্জিত বাগান, তাহার অপরদিকে আর একটা সুন্দর পুঙ্ষরিণী শ্তাম- 

সায়ের নাযে আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে। এই শ্ঠামসায়ের 

নামক পুক্ষপিণীটাও রাণীসায়েরের ঘাটের হ্ঠায় আয়তনে বৃহৎ এবং 

তাহার চত্ুদ্দিকে অতি কম কুডিটা বাধান ঘাট, অধিকস্ত তাহাদের 

আশে-পাশে স্থন্দর স্বন্দর লতাগুল্ম ও বাগান দ্বারা সঙ্জীকৃত। এই 

দুষ্টটা পুপ্ধর্িণীর শোভা সন্দর্শন শেষ হইলে এখান হইতে শ্রামসায়ের 

শৌন্দয দেখাইবার নিমিত্ত শ্তামপায়ের নামক পল্লীতে আসিয়া গাঁড়ী- 
গুলি উপস্থিত হইল। 

শ্যামনায়ের পলী 
এই পল্লীটাতে অনেকগুলি পাকা বাড়ী বর্তমান এবং স্থানে স্থানে 

বারাদনাদিগের বাসস্থান থাকায় এই স্থানটা বেশ .সরগরম অবস্থায় 
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অবস্থান করিতেছে । এ সহরের অধিকাংশ স্ত্রীলোক স্বতাবতঃ লঞ্জা- 

হীনা, বোধঃয়__তাহাদের ব্যবহারে অসন্তষ্ট হইয়া লক্জাদেবী দূরে অব- 

স্থান করিডেছেন। বলাবাহুল্য, শ্তামসায়ের নামক পল্লীতে সন্তান্ত ধনী 

ব্যাক্ত, আদালতের উকীল, মোক্তার ও স্থানীয় উচ্চ পদস্থ কেরাণীগণ 

বাদ করিয়। থাকেন। ইহার সন্নিকটেই জেলখানা-দৃ্ লোকদিগকে 

সহপথে চপিবার উপদেশ দিবার শিগিন্ত মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায় 

মান রহয়াছে। জেলখানার অনতিদুরে সব্বমলার পু্ষরিণী নামে 

একটা কুদ্রাকারের জলাশয় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার জল আতি 

স্বচ্ছ, পাছে পুদ্ধরিণীর জল অপরিষ্ার হয়, এই আশঙ্কায় রাজাদেশে 

কাহাকেও ইহার মধ্যে সান বা বস্ত্রাদি ধৌত করিতে দেওয়! হয় ন1। 

অবগত হইলাম, স্থানীর অধিবাসীদদগের মধ্যে অধিকাংশ লোকই 

কলর জল দত্বেও মাগ্রহের সহিত এই পুক্ষরিণীর জল পান কগয 

থাকেন। 

এই স্বচ্ছসলিল। সব্বমগগলার পুষ্করিণা স্থানে গাড়োয়ানেরা আমা” 

দিগকে বলিল,“ভুজ্ুর। এবার আমরা আপনাদিগতে রাজার হাতীশালা 

এবং কৃষ্ণলায়ের নামক পুক্ষারণীর শোভ। দেখাহয়া। ততৎপরে গোলাপ- 

বাগের সৌন্দর্যা__তাহার পর রাজ্জ প্রাসাঞ্থের শোভা দেখা£ব, আপন'- 

দের ক অনুমতি হয়।” কোন্টার পর কোন্টা দেখলে সুবিধা হয়, এ 

ণ্ষয় আমাদের জানা নাথাকাম় অগত্যা! তাহাদের প্রস্তাবেহ সম্মত 

₹হলাম। তখন গাড়ীগুণল রাজার হাতাশালার দ্বারদেশে উপস্থিত 

হইবামাত্র আমরা দূর হইতে কতকগুলি হন্তাকে দেখিয়াহ সন্ত হই- 

লাম, তল্প সময়ণশতঃ হহার ভিতর প্রবেশ না করিয়া বরাবর কৃ" 

সায়ের নামক পুদ্ধরিনার তারে আনিকা উপস্থিত হহপাম। 
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রুষ্ণদায়ের পুফকরিণী 
কষ্ণসায়েরের গ্ঘায় স্ন্দর ও বুহদাকার পুফরিণী এখানকার সমস্ত 

সহর মধ্যে আর দ্বিতীয় দেখিতে পাওয়া যায় না। এই পুফ্করিণীটী এত 

বুহৎযে, ইহার 'এক পার হইতে অপর পারে কোন বাক্তি দণ্ডায়মান 

থাকিলে তাহাকে অতি কুদ্র বলিয়। অনুমান হয়। কৃষ্ণসায়ের তীরের 

চতুর্দিকে নানাগ্রকার সুন্দর স্ুুনর বুক্ষ সকল নানাবিধ ফলফুলে 

শোভ! পাইতেছে। আবার ইহার তীরপথের উপরিভাগে এক স্থানে 

গুটি কত বুহদাকার কামান পাত আছে। উপদেশ পাইলাম, এই 

সকল কামান হইতে প্রত্যহ প্রাতে চারিটার সময় এবং রাত্রি এক 

গ্হরে স্থানীয় অধিবাসাদিগ্রকে নিদ্ধারিত সময় জানাইবার নিমিত্ত ষথা- 

সময়ে যথানিয়মে এই কল কামান হইতে তোপ দাগা হয়। এট 

কামান স্কানের দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইবামাত্র একটী ত্রিতল চ'দনী- 

যুক বৈঠকথান! বাড়ীতে উপস্তিত হইলাম । সেই বৈঠকথানা বাড়ীটীতে 

যে সকল গৃহ বিরাজিত, উহা নান! সাজে সজ্চিত হইয়া আপন শোতা 

বিস্তার করিয়া আছে। স্থানীয় গ্রহরীদিগের নিকট অবগত হইলাম 

ফোন বিদ্শী রাজা কিম্বা মাননীয জমিদার ব্যক্তি বর্ধমানে উপন্চিত 

হইলে "্মামাদের মহারাজ যতুপহকারে তাহাদিগকে এই স্তানে বিশ্রাম 

স্গান দ্বান করিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর শ্রীপঞ্চমীর সময় এবং রাগ! 

রাণীর শুভ জন্ম্কণি উপলক্ষে এই কৃষ্ণসায়ের তীরে অনেক টাক্গাৰ 

বানী পোড়ান হয়। এখানকার এই বৈঠক্গথান] বাটাটার স্থুলবপ্ত 

দেখিলে অনুমান হয় যে, ইহাতে অনেকগুলি কশ্মচারীর আন্ের সংস্গান 

হৃটয়াছে। কোন হিন্দুবেশধারী বিদেত্রী যাত্রী হহ বৈঠকখানার শোভা 

দেখিতে ইচ্ছা করিলে-_-স্থানীক্ন ক্মচারীরা অতি যত্ডের সাহত তাহা" 
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'দগকে ইহার সৌন্দর্য্য দেখাইয়া থাকে, এইরূপ সংবাদ পাইয়া আমর! 

হথায় অনুরোধ করিলে স্থানীয় কম্মচারীরা আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া 

উপরে উঠাইয়া লইলেন। ইহার উপর তালার স্থশোভিত কক্ষগুলির 

দৃশ্ত দেখিলে বিশ্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। আবার ইহার ভিতর-_মহারাজের 

থে একটা মুণ্নয় প্রতিমুত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, প্রথমতঃ সেই মুত্তিটা নয়ন- 

পরে পতিত হইলে যেন যথার্থ মহারাজ জীবিতাবস্থাক় বসিয়। আছেন 

বালা ভ্রম হয়। এইরপে কৃষ্$সায়ের শোভা সৌনার্ধ্য দর্শন করিয়া 

এথান হইতে গোলাপ-বাগের শোভ। দেখিবার জন্ত প্রস্তত হইলাম। 

গোলাপ-বাগ 
কৃষ্ণমায়ের হইতে বহির্গত হইয়। সহরের প্রশস্ত রাজপথের উপর 

প্রায় এক ক্রোশ রান্তা অতিক্রম করিলে পর, স্থানীয় গোলাপ-বাগের 

ফটকের নিকট গাড়ীগুলি ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। 

গোলাপ-বাগের অপর নাম “দেলধোস-বাগ”, ইহা দীর্ঘে অন্ন এক 

মাইল এবং চারিদিকে পরিখ! দ্বারা বেষ্টিত। এই বাগের ভিতরে 

প্রবেশ করিবার এক পৃর্বদিক ব্যতীত আর অপর কোনদিকে দ্বিতীয় 
পথ নাই। সেই পূর্বদিকেই আবার হুইদিকে দুইটা ফটক শোভা পাই- 

তেছে। প্রত্যেক ফটক দ্বারে শান্তি পাহারা নিষুক থাকিয়া রাজার 

মহিম! প্রকাশ করিতেছে। সেবাহা হউক, আমরা সদলে এই পূর্ব 

দিকের একটী ফটক দ্বারের মধ্য পথ দিয়া! ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র 

কত রং বেরংএর পত্র পুষ্প, কত জীবজন্ত, কত পশ্ডপঙ্গী দেখিতে পাই" 

লাম, তাহার হরত্তা নাই। অর্থাৎ এই গোলাপ-বাদের মধ্যে নেকৃড়ে 

নবাঘ হইতে পণ্ডরাজ সিংহ পর্যন্ত, এমন কি শুগাল, বর, সান ধরণের 
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লাল, নীল, সাদা বানর, বনমানুষ, ভল্গুক, তাঁলষাঁড়, রাজহংস, পাতি- 

হংস, বালি হংস, সর্প প্রত্ৃতির একত্র সমাবেশ দেখিলে আনন্দে অধীর 

হইতে হয়। ইহার মধ্য একটা স্থান আবার গোলকরধীর্ধা নামে খ্যাত, 
সেই গোলকরধার্ধার নিষ্দিষ্ট স্থানে একটা সুসজ্জিত বৈঠকখান! বাটা-_ 

তাহার সম্মুথে একটী শ্বচ্ছসলিল! পুষ্করিণী,এ পুর্ষরিণীতে বড় বড় ম্স্ত- 

গণ স্বচ্ছন্দ বিচরণ করিয়! করুণাময় পরমেশ্বরের নিকট মহারাজার 

দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিতেছে । গোলকধার্ নামক স্তান্টী অতি 
সামান্তমাত্র (এক কাট! জমীর উপর প্রতিঠিত)। এই নিদ্দি্ট স্থানে যে 

সকল লাল বর্ণের কাষ্ঠের রেলিং_-যাহ পুষ্পপত্র দ্বারা আচ্ছাদিত আছে 

এবং তাহার চতুদ্দিকের গৃহ বা রাস্তাগুলি পুষ্প টবে এরূপভাবে সঙ্জী- 

কৃত আছে যে, সে সমস্তেরই দৃশ্য এক রূপ। সুতরাং এইমাত্র ষে পথে 

পরিভ্রমণ করিলাম, ঘুরিয়া ফিরিয়া ভুলক্রমে আবার ঠিক সেই স্থানেই 
আসিতে হয়। এই স্থানটার আকৃতি ঠিক জিলিপীর প্যাচের ন্যায় 

ফলতঃ ইহার গোলকধাধ1 নাম সার্থক হইয়াছে বলিতে হয়। 

গোলাপ-বাগের ভিতর এক স্থানে একটী পাতাল গৃহ আছে । অব- 

গত হইলাম, স্বয়ং মহারাজ গ্রীষ্মকালে সদলে বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত প্র 

গৃছে অবস্থানপৃর্বক রৌদ্রের প্রথর উত্তাপ হইতে শাস্তিলাভ করিয়! 

থাকেন । এই পাতালগৃহটী ও উত্তমরূপে সঙ্জীকুৃত দেখিতে পাওয়া যায়। 

দেলখোসের এক ধারে একটা লম্বাকৃতি দীঘি আছে, তাহার তীরে 
কতকগুলি জালিবোট দেখিতে পাওয়া যায়। সময় মত মহারাজা 

সদলে এ সকল বোটে আরোহ্ণপূর্ধক জলবিহার করিয়া আমোদ অন্থ- 
ভব করেন। আবার এই দীঘি হইতে পাইপের সাহায্যে পম্পিং 

৫মসিন দ্বারা জল সংগ্রহ করাইয়! চতুঙ্গিকস্থ বুক্ষগুলিতে জল সিঞ্চন 

করার ব্যবস্থা আছে! সে যাহা হউক, এইক্বপে আমর সকলে 
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গালাপবাগের শোভা স্দর্শনপৃর্বক এখান হইতে রাজ প্রাসাদের শোভা 
শনের নিমিত্ত প্রস্তত হইলাম। 

রাজপ্রামাদ 
এই ত্রিতল প্রাসাদটা প্রশস্ত রাজপথের উপরিভাগে বহু দূর বিস্তৃত 

টাকিয়া শোভা পাইতেছে। রাজভবনে প্রধেশ করিবার নামস্ত 

ধক্ষিণদিকে একটা বড় খিলানবুক্ত ফটক, এতস্তিন্ন অন্তদিকেও ভিতরে 
হবার পথ বর্তমান আছে। আমরা এই দক্ষিণদিকের ফটকের 

টতিত ভর্তর দিয়া প্রবেশ করিবার সময় প্রাঙ্গণের স্থানে স্থানে নানাবিধ 
মারবেল প্রস্তর নির্মিত প্রতিমুত্তি দেখিতে পাইলাম। এর সকল মু্তি- 

গুলির মধ্যে অধিকাংশ ইংরাজ বীর রাজপুরুষদিগের প্রতিমুত্তি দেখিতে 

পাওয়া যায়, এই বিস্তৃত প্রাঙ্গণভূমি পার হইলে পর প্রাসাদ তবনের 

দর দেওয়ালগুলি যেন আগ্র। সহরের দ্বিতীয় শাষমহল, অর্থাৎ চতু- 

(দিকে বৃহদাকার আয়ন! দ্বারা সজ্জীকৃত দেখিয়া চমত্কৃত হইলাম । 

প্রত্যেক গৃহে বদ্ধমান রাজবংশের পৃর্বপুরুষদিগের এবং খ্যাতনামা 

ইংরাজ রাজপুরুষ, আরও কলিকাতার বিখ্যাত ভাগ্যবান ব্যক্তিগণের 

,পরতিমৃদতি প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে গৃহগুলি এক অপৃব্ব প্ধারণ করিয়াছে । 

আবার এই সমস্ত কক্ষগুপি এরূপ সুন্দরভাবে বহু মূল্য দ্রব্য-সামগ্রী 

দ্বার! সজ্জীকৃত যে উহার সৌন্দধ্য একবার দেখিয়া কিছুতেই নয়ন পাঁর- 

তৃপ্ত হয় ন!। 

মহাতাপ মঞ্জিল-_-একটা সুশোভিত কাছারী বাটা। প্রাতঃ- 

তরণীয় মহারাজ মহাতাপচাদ বাহার এই স্থন্দর গ্রিলটা নিশ্মাণ 

করাইয়া আপন নামানুারে ইহাকে “মহাতাপ মঞ্জিল” নানে খ্যাত 
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করেন। স্থানীল্ন কর্মচারীদদিগেক নিকট উপদেশ পাইলাম, মহারাঙ্গ 
মছাতাপচাদ বাহাদুর জীবিতাধগ্রাপ্গ এই মঞ্জিলটা প্রস্তুত হইলে, ইহাকে 

চিরম্মরণীয় করিবার অভিলাষে ৭্হু অর্থ ব্যয়দহকারে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত- 

দিগকে বশীভূত করেন এবং তাহাদের ছারা এই স্থানে প্রাচীন সংস্কৃত 

মহাভারতথানি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করাইয়। দেশ বিদেশে বিনা মুলো 

বিতরণপৃর্বক অমরত্বলাভ করিয়াছেন। মঞ্জিলের সন্নিকটে বারদ্বারী 

নামক প্রকাণ্ড বৈঠকখান1 বাড়ী আপন শোভা বিস্তার করিয়! আছে। 

এই বৈঠকথান! বাটাটার সৌন্দর্য দর্শনপৃব্বক বাহির হইতে ব্রহ্গসমাজ 

দেখিলাম । স্থানীয় সমাজটার দার জানাল! এমন [ক মেজেটা পর্য্যন্ত 

রাজার আদেশ মত লালবর্ণে প্রস্তত হইয়াছে । এই সমাজ বাটাটা বুন্ধা- 
বনের শ্রীপ্রীগোবিন্দজীউর প্রান মন্দিরের অস্থকরণীয়। তাহার পর 
“নারায়ণ মঞ্্িল” অর্থাৎ অন্দর মহল। এদিকে কোন অপরিচিত 

লোকের প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। নারায়ণ মঞ্জিলের পরই 

আবার একটা কাছারী বাড়ী। এই কাছাড়ী মধ্যে রাজসরকারের 

বাবতীর আর বায়ের হিসাব হই থাকে । 

সরকারী কাছারী বাড়ীর পর স্ীপ্রীলক্ষমীনারায়ণজীউর দেবা- 
লয়ে উপস্থিত হইলাম । এই দেব-_রাজবংশের কুলদ্েবতারপে অবস্থান 

করিয়া! ভক্তগণের পূজা গ্রহণ করিতেছেন । ভগবান লক্ষমীনারায়ণজীউর 
যেমন বূপ, তেমনি বেশভূবা, দর্শনে নয়ন আর ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না, 
ঠাহার প্রথম দর্শনে মনে হয়_যেন ভগবান্ সাক্ষাৎ রাজবেশে বৈকু$ 
হইতে এই স্থানে ভক্তগণকে দর্শনদানে উদ্ধার করিবার জন্ত উপস্থিত 

হুইলেন। এ সৃত্তি ষিনিই দর্শন করিবেন, তাহাকেই যোহ্ত হইতে 

হইবে, সন্দেং নাই, আবার এই দেবের--সেবার বন্দোবস্ত দেখিলে . 

দিব্াজান উদয় হয়। তগবান লক্ষীনারায়ণজীউর মন্দিরের চারিদিকে 



রাজপ্রানাদ ৪৯ 
পপ পোপ পপ শি িপিসপাীত ৭ তি শা শিিতিশীত স্পা পপ 

লা, মধ্যে নাটমন্দির। নাটমন্দিরের এক দিকে রাদমঞ্চ ও এক- | 

নে প্রকাও পিতলের রথ শোভা পাইতেছে। প্রতাহ এথানে যথা- 

নিম ব্রাহ্মণদ্দিগকে পরিতোষের সহিত ভোজন করাহবার ব্যবস্থা 

মাছে। সে ষাহ। হটক, এইরূপে রাঞ্জভবন এবং ৬৪ইপন্ষীনারায়ণ- 

উর পবিত্র মুদ্তিদর্শনপৃর্বক মনের আনন্দে এবার এখান হইতে 

ীপরীনন্পূর্ণ। ও ও রাধাঁবল্লভজীউর শ্রীচরণ বন্দনা করিবার অভি- 

যে বঠির্ভাগে আপনাপন গাড়ীতে আরোহণ করিয়া গন্তব্য স্থানে 

যাত্রা করিলাম। 

.. পথিমধো এক স্থানে রেভারেন্ট জে, ওয়েব্রেট সাহেবের স্থাপিত 

একন্্ীপিখাত পির্জা, তিনি নিজে ইহা এখানে অকাতরে দশ সহ 

মুদথা বায় করিয়া নিশ্ম্ণ করিয়াছেন। এই গিজ্জার শোভ। দেখিয়া 

আরও কিয়দ্দুর অগ্রসর হইচুল যে পল্লীতে উপস্থিত হইলাম, উহা! পুরা- 

ভল বদ্ধমান নামে খ্যাত। ইতিহান পাঠে জানা যায় বে, ১৬২১ থ্ং 

মসলমান সম্জাউদিগের প্রান্র্ভাবকালে তাহারা সসৈন্যে আসিয়া এই 

স্ব'নটী আক্রমণপূর্বক সহর মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন. কিন্ত 

ক্তকাধ্য হইতে পারেন নাই । আবার ইহার কিছুকাল পর ১৬৯৫ খঃ 

সর্বাসিং নামে এক ছার্দাস্ত জমিদার ইংরাজ বলে বলীয়'ন হইয়া কোন 

সুত্রে বদ্ধমানে বিদ্রোহ উপস্ডিত করিয়া! মহারাজকে হতা। করেন এবং 

অবসর মত তাহার অন্দর মহলে প্রবেশপূর্বক রাজপরিবারবর্গকে রুদ্ধ 

করিয়া হুগলী নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন । ইহারই ফলে ইংরাজের! 

ননাবের আদেশে বিনা করে কলিকাতার পুবাতন কেল্লাটী মেরামত ও. 

দানার চতুর্দিকে থাত খনন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। কথিত 

স্যাছে, বিদ্রোহকারী সর্বাসিং এদিকে হুগলি হইতে বদ্ধমানে প্রত্যা- 

বর্জন পূর্বক এখানে যথার রাজজপরিপারস্থ লোকদিগকে রুদ্ধ করিয়- 
4 



০ তীর্থভ্রমণ-কাহিনী 
25387558225: 

(ছিলেন, তন্মধো যুবতী রাজকুমারীর অপরূপরূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া! তি; 
শশন্্ শবস্থায় তাহার সতীত্ব নষ্ট করিবার চেষ্টা করিলে রাজ কন্যা_ 
সতীকুলরাণী ভর্গাদেবীর শ্রীচরণ ধ্যান করিয়া সেই পাপিষ্ঠের কটিগ্ি 
তরবারির সাহাযো তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন, অবশেষে নরহত" 

মহাপাপের প্রায়শ্চিন্স্বরূপ তিনি স্বীয় জীবন বিসর্জ্জনপৃর্ববক-__বিপদ: 
কালে সতী রমণীগণকে কিরূপে প্রাণ অপেক্ষা মহৎ “সতীত্ব ক 
রক্ষ! করিতে হয়, তাহারই শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। 

পুরাতন বদধীযানের এক স্তানে শ্ুশানকালীর পবিজ্র মতি দশ" 
পাওয়া যায়। কথিত মাছে, বর্ধমান সহরে বিষ্যান্থন্দরের অভিনয়কে 
রাজাভ্ঞার সুন্দরের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইবামাত্র, দ্বাতকেরা ভাহা(র 
স্মশানভূনিতে লইয়া যায়। স্মন্দর শান্তম সময় তথায় তাহার মা্ধঠা; 
কালীকাদেনীর স্তব করিলে দেবী হা্টচিন্তে এই স্তানে মৃত্তিমতী ভয় 
স্ন্দরকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত & কানণম্ি এখান শ্াশান, 
কালী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এইরূপে এখানকার শ্শানকালীর 
দর্শন করাইয়! গাড়োয়ানের৷ আমাদিগকে মালিনাপাতার হও সান 
দেখাইবার জন্য তাহাদের ঘোড়াগুলিকে কসাঘাত করিল। 

মালিনীপোত। 
মালিনীপোতা অর্থাৎ রাজভবনের মালিনীর বাড়ী। যে মালিনীর 

আশ্রদ্ধে ও সাহাধ্যে শ্রীমতী বিদ্যান্থন্দরীর সহিত শ্রীমান সুন্দরের মিলন 
হইয়াছিল, উক্ত মালিনীর বাড়ীর এক স্থানে একটী স্ুরঙ্গ পথ আছে। 
প্রধাদ-_এ সুরঙ্গ পথ দিয় রাজকুমার স্থন্দর, যুবতী স্বন্দরী বিস্তার 
কক্ষে গুধভাবে ধাতাক়্া্চ করিতেন; শেষে করুণামরী কালিকাদেবীর 



মালিনীপোতা ৬ 

পায় তাহাদের উভয়ের মিলন হইলে পর, রাজাজ্ঞায় এ স্ুরঙ্গ পথটা 
ধত্বের সহিত রক্ষিত হওয়াতে অগ্তাপি সেই অতাত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য 

প্রদান করিতেছে । এইরূপে এখানকার উপরোক্ত স্থানগুলির শোভা 

দন্দ্শন করিয়! সহর ত্যাগ করিবার পুর্বে স্থানীয় বিখ্যাত সীতাভোগ, 

ঘিহীদানা, থাজা ও সামান্ত তামাক থাইবার জন্য টিক সংগ্রহপুব্বক 

ভগবান বৈদ্যনাথদেবের দশনের জন্য গ্রস্তত হইলাম। 

২২২২ 

২ ই 

দি কক৪১৪, 
বেন 



রি দর্শন যাত্রা 
কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলযৌগে কর্ড লাইনের সাহায্যে, 

বৈদ্নাথ নামক &্েশনে নামিতে হয়, তথ! হইতে পৃথক ছোট ব্রা 

লাইনের গাড়ীতে আরোহণপুর্বক অক্লেশে দেওঘর নামক ষ্টেশনে 

উপস্থিত হওয়া যায়। হাওড়া হইতে দেওঘর ২০৫ মাইল দুরে অব. 

স্বিত। ষ্টেশন হইতে ভারতবিখ্যাত বৈদ্বনাথদেবজীউর মন্দির অনুন 

দেঁড় মাইল পাকা রাস্তার উপর দিয়! অগ্রসর হইতে হয়। 

দেওঘর ট্রেশনের অনতিদূরে ক্যাষ্টারটাউন নামে এক স্বাস্থ গ্রদ 
নগর আছে। নগরটা রারদেশ অর্থাৎ বীরভূম-সিউড়ির অন্তর্গত এবং 
গতর্ণমেণ্ট হইতে উপাধি প্রাপ্ত রাজ! সুরথমল কর্তৃক সংস্থাগিত। 

এখানে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় এবং কয়েকটী ডিস্পেন্সারী আছে। 
অনেক স্বাস্থাহীন ব্যক্তি এই স্থানে বাযুপরিবর্থনের জন্ত আসিয়া 

থাকেন। ক্যাষ্টার টাউনটা-সিন্ছিয়া ময়ূরাক্ষী নামক নদীর তীরে অব- 

স্কিত। বৈগ্ভনাথ নামক ষ্টেশনের ২১টা স্রেশনের পর কানুজংশন নামে 

খকটা বিখা।ত স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। স্থান হইতেই ই, আই, 

বেল কোম্পানীর ছুইটা শাখা লাইন ছুইদিকে পৃথকৃভাবে প্রসারিদ্থ, 

হয়৷ কর্ড ও লুপ নামে প্রসিদ্ধ হইযান্ে। | 



প্রীক্ী৬বৈদ্যনাথজীউর দর্শন যাত্র। ও 
আসা 

দেবালয়ের চতুর্দিকে যাত্রীর্দগের বিশ্রামের জন্য বিস্তর বাসাবাটা 
আছে। আমর এখানে উপস্থিত হইবামাত্র আমাদের পাণ্ড। শ্ধায- 

নারারণ ঠাকুরের আদেশে শিবগঞ্জার উপরিভাগে একখানি দোতাল! 
কক্ষমধো বিশ্রাম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। পশ্চিম তীর্থে পাণ্ডাদিগের 

মধো একটা নিয়ম দেখিতে পাওয়া! ষায় যে, যগ্যপ কোন যাত্রীর কোন 

পূর্ব পুরুষ তথায় গমন করিয়া কোন পাগুাকে তীর্থ গুরু বলিয়! মানত 

করিয়া থাকেন, হাহা হইলে তাহার বংশধরদ্বিগকে সেই পাণ্ড ব। উক্ত 

পাণ্ডার অবর্তমানে তাহাবই বংশধর__বধিনি তথায় পাণ্ডাপদে নিযুক্ত 

আছেন, সেই ব্যক্তিকে পাগ্ডাপদে মান্ত করিতে হয়। তীর্থ স্থানের 

প্রতোক পাগ্ডার খতিয়ান খাত] থাকে, যিনি একবার ধাহাকে গুরু- 

পদে মান্য করেন, প্রত্যাবর্তনকালে পাগ্ার! উক্ত যাত্রীর নাম, ধাম, 

বেশীর ভাগ তাহার সঙ্গে ধাহার1 থাকেন, তাহাদের পর্যান্ত নাম ম্বয়ং 

লিখিয়া ঝ৷ স্বাক্ষর করাইয়া লইয়া থাকেন। ইহার ফলে যাত্রীদিগের 

পরিচয় লইয়! তাহাদের সন্দেহ ভগ্তনের নিমিত্ত এ সকল স্বাক্ষর দেখা- 

ইয়া নূন যাত্রীকে আপন শিষ্যাত্বে গ্রণ করিবার চেষ্টা! করেন। 

ভগখান বৈদ্যনাথজীউ-দ্বাদশ মহালিঙ্গের মধ্যে একটী বিখ্যাত 

লিঙ্গ । রাত্রিকালে এই দেবের সন্ধ্যা আরতি দর্শন করিলে ভক্তির 

সঞ্চব হইয়া থাকে । এই স্থান ৫১ পীঠের মধ্যে একটা প্রসিদ্ধ তীর্থ । 

বিষ্ণুচক্রে বিচ্ছিন্ন সতীর হৃদয় এখানে পতিত হওয়ায়, জগজ্জননী জন়- 

ছর্গা নামে এই তীথে ভগবান ধৈদ্যনাথের সহিত প্রসন্ন মনে বিরাজ 

করিতেছেন । এই মঙালিঙ্গ ও জয়দুর্াদেবী ব্যতীত এখানে আরও 

কুড়িটী দেবদেবীর মন্দির গ্াপিত আছে । পাঠকবর্গের প্রীতির নিছিৰ 

স্থানীয় মন্দির গুলির একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল। ৃ 

এ তীর্থে উপস্থিত হইয়া সর্ব প্রথমে শিবগঙ্গা নামে যে দীছি আছে, 

পপি পিক পিী পেস পপি পাতি তালি শতশত পিবশাতি শিপ পাপা ৮৮০০ ০৮০ ০ 

চপ 



৫ তীর্থভ্রমণ-কাহিনী 

উহাতে যথানিয়মে ভক্তিপুর্বক সঙ্কল্প ও দ্বান করিতে হয়। এ সময 

পৈতা, শুপারি ও একটা পয়সা! দানে, ভার্থ গুরু পাগার সাহায্যে মহ 

উচ্চারণ করিবার নিয়ম আছে । তৎপরে শুদ্ধচিত্তে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান 

করিয়া যে দেবের দর্শনের নিমিত্ত এখানে আসিয়া থাকেন, সেই 

দেবের শ্রীমন্দিরে সিদ্ধি, গাজা, রক্তচন্দন, আতপ-তওুল, দুগ্ধ, ধুতুর! 

ফল ও ফুল, গঙ্গাজল ইত্যাদি আরও সাধ্যমত স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিব্বপত্র 

থাকিলে এই সমস্ত পুজার দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহপূর্বক লিঙ্গরাজকে 
ভক্তিসহকারে পৃজার্চনা করিয়া তুষ্ট করিতে হয়। শেষ শ্বহন্তে দেব 

অঙ্গ স্পর্শ ও সহত্র বিদ্বপত্র ছ্বারা সঙ্কল্প করিয়! দেবাঙ্গিদদেবকে ভক্কিদান 

করা কর্তৃব্য-_কেন না বিল্বপত্রে এই দেব যত সন্তষ্ট হন, জগতের 
অপর কোন দ্রব্যে তাহাকে এত অধিক তুষ্ট করিতে পারা যায় না। 

এই তীর্থ স্তানটী কশম্মনাশ! নামক নদীর উপরিভাগে অবস্থিত । বল!- 
বাছল্য, কম্মনাশা নদীর জলে কোন দেবদেবীর পুজ1 হয় না) কারণ 
কথিত আছে, এ নদীটা লঙ্কেশ্বর রাজা দশাননের প্রত্াৰ হইতে উৎ- 
পন্ন। শিবগঙ্গা নামে এখানে যে নী আছে, উহাই কন্নাশ। নামে 
খাাত। 

যে নদী রাবণের প্রআঁব হইতে উত্পন্ন হইয়াছে, দেই 
অত্তজ নদীতে নঙ্কল্প করিবার কারণ প্রকাশিত হইল +-- 

রাজা দশানন ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হইলে একদা পুষ্পক রথে 
আরোহইণপুব্বক দিখিজয়ে বহির্গত হইলেন, পথিমধ্যে কৈলান পর্বতের 
নিকটস্থ হইয়! তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, “ভূতনাথ 
মহেশ্বরকে কিরূপে উষ্ট করিব,” তাহাকে সন্তষ্ট করিতে পারিলেই 
আটার সকল আশ! পুর্ণ হন়। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুইক্পা রান্ধ| 



জী্ী৬বৈদ্যনাথজীউর দর্শন যাত্রা উট 

টবের তপন্তায় মনোনিবেশ করিলেন । এইরূপে বহুকাল তগস্তায় 

রত থাকিয়া যখন তাহার কামন সিদ্ধ হইল না দেখিলেন, তখন স্তব 
॥ তি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে কোন ফলোদয় ন৷ দেখিস 

বশেষে নানাবিধ সুগন্ধ পুষ্প দ্বারা তাহার পৃজার্চনা করিতে আরম্ত 

ফিরিলেন, কিন্তু ভাঁগাক্রমে তিনি কোনরূপেই তাহাকে প্রসন্ন করিতে 

ারিলেন না ফলতঃ তাহার হৃদয় সর্বস্ব একমাত্র ব্রহ্গাকে ম্মরণ- 

পূর্বক 2ঃথে ও অভিমানে হতাশপ্রাণে-যে গিরিতে ভগবান অবস্থান 

ধরিতেছিলেন, সেই গিরিরাজকে বাহুবেষ্টিত করিয়। কম্পাদ্থিত করিতে 

আর্ত করিলেন। ঠিক এই সময় এক আকাশবাণী শ্রুত হহল, 

“রাঙ্গন ! তোমার সকল চেষ্টাই বৃথ! হইবে, তক্তিপৃৰ্বক সহস্র বিল্বপত্র 

দ্বারা আশগুতোষের অর্চনার প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তোমার মনোরথ 

নিদ্ধ হইবে ।” 

লক্ষেশ্বর এ দৈববাণী অন্ুমারে সহত্র বিৃপত্র দ্বার ভোগ্ানাথের 

অর্ডনায় রত হহলেন। তখন ভগবান মহেশ্বর তাহার স্তবে তুষ্ট হইয়া 

গ্রসন্রমনে রাবণের সন্ুখে অধিষ্ঠ।নপৃর্্বক মধুর বচনে বণিলেন, দশা" 

নন! তোমার স্তবে আমি তুষ্ট হইয়াছি, আর তপগ্তান্ত প্রয়োজন নাই, 

এক্ষণে অভিল'ষত বর প্রার্থনা কর।” 

রাজা দশানন সেই পৃণঞাণ্তি তেজোময় মহাপুরুষকে সম্মুখে দর্শন 

করিয়া করযোড়ে গর্গদস্বরে স্তবস্তাত কগিতে কগিতে বলিলেন, দেব! 

আপনি পিঙগপমূহের মধ্যে সর্ব গ্রদ বিশ্বেশ্বর ! অন্তর্ধামিন! কপা করিয়। 

বি সদয় হইয়া থাকেন, তাহ; হইলে শাশ্রিঠজনকে এই বর প্রদান 

করুন, মেন সহজে আমি আপনাকে স্বীৰ আবাসে লিগরূপে স্থাপনা 

করিতে সক্ষম হছু এবং তথান্জ আপনাকে পুরী রক্ষার ভারার্পণ কারা , 

সকল বদ্ধ হইতে পারত্রাণ পাই ।৮ " 



&৬ তীর্থ ভ্রমণ-কাহিনী 
পপি শী পিপিপি শশী শাটিট পাশপাশি তপতি পিপিপি টপস আছর টি 

ভকবত্নল ভগবান রাজার করুণ প্রার্থনায় এই চুক্তিতে না 

হইলেন মে, প্যদি তমি সরালর এখান হইতে আমার স্কঙ্ধে করিয়া নিও, 

পরে লইয়া যাইতে পার, তাঙা হইল তোমার বানা পূর্ণ করি 

কিজ্ত পগিমাধা যি কোন শ্তানে চুঁ নন ভক্ষ কর, তাহা হইলে এ স্থান: 

হইতে আমি আর এক পদও অগ্রসর হইব ন11» ৃ 

লঙ্গেখবব মনে মনে সম্ক? হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, আজ আমা 

লৌনভাগ্ের সীমা নাই, কারণ ধাহাকে কত শত বৎসর কত মহা খষ 

তগন্তাপূর্বক সন্ধ্ট স্রিঙ্ে সক্ষম হন না, আজ আমি অক্লেশে সেই: 

দেবাদিদব মহেশ্বরের দর্শন লাভ করিলাম । ব্রঙ্গ! ও মহেশ এই উভয় 

দেবেব কৃপায় আমি এক্ষণে নির্কিগ্রে ভ্রিভুবন জয় করিতে সমর্থ হইব, 

সন্দ্চে নাই। এই সকল চিন্তা করিয়া গর্বিত রাবণ তাভারই চুক্তিতে ঃ 

সঙ্গত হইলেন এবং নিজ স্কন্ধে ভগবানকে স্থাপন করতঃ স্ীয় পুরান্তি- র 

মুধে গত্যাবর্তন করিলেন । এদিকে দেবগণ এই সমস্ত বিষয় অবগত 

হইয়া! মহ! চিস্তান্বিত হইলেন, স্থতরাং সকলে পরামর্শ করিয়। এই স্থির 

করিলেন, বরুণদেবের সাহাষ্য ব্যতীত ইহার অন্য গতি নাই । এই 

সিদ্ধান্তে উপনীত ইয়া) দেবগণ বরুণকে মধুর বচনে বলিলেন, “দেব! 

তুমি সত্বর দশাননের উদর মধ্যে বাসুবপে প্রবেশ কর এবং নিজ 

প্রভাবে তাহাকে বিচলিত করিয়া আমাদিগকে আসন্ন বিপদ হইতে 

উদ্ধার কর।” 

দেবগণ কর্তৃক, আদিষ্ট হইয়৷ বরণ মুহূর্ত মধো দশাননের উদরের 

! ভিতর মায়াপ্রভাবে গ্রতিষ্ট হইয়া রাবণকে অস্থির করিলেন । লক্ষেশ্বর 

দেত্চন্ষ ভেদ করিত না পাররয়া সহসা] প্রসাব পীড়ায় কাতর হইয়। 

, পুর্ব অঙলীকার বিশ্ব হইলেন এবং চত্ুদ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার 

সমর নিকটেই এক বুদ্ধ ব্রাহ্ষণকে দেখিতে পাইলেন, পাঞ$ক মহোদয় 



প্রীপ্রী৬বৈচ্যনাথজীউর দর্শন যাত্রা ৭ 

গণ স্থির জানিবেন--এই ব্রাহ্মণ অপর কেহই নয়, তিনি ছল্সবেশধারী 
(একজন দেবতামাত্র । রাবণ তাহাকে সম্মুখে পাইয়া অতি অল্প সময়ের 

জন তাহার স্বন্ধস্থিত ভগবানকে বৃদ্ধের মন্তকে স্থাপন করিতে অনুরোধ 
' করিলেন, ব্রাহ্মণ তাহার মিনতিতে এই চুক্তিতে স্বীকৃত হইলেন যে, 
যদি তিনি অল্প সময়ের মধ্ো প্রত্যাবর্তন না করেন, তাহ! হইলে 

পিশ্চয়ই [নি তাহার “দবততাকে ভূমে স্থাপিত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান 

করিবেন ; কেন না, তিন্ন বাদ্ধিকাবশতঃ শক্ষিহীন হইয়াছেন। রাজ! 

দশাণন তথন প্রশাব পীড়ায় এত কাতর হইয়াছিলেন যে, তিনি কাল- 

বিলম্ব না করিয়া বৃদ্ধের গ্রস্থাবেই সন্মত হইলেন এবং তাহার আরাধ্য- 

দেবকে উক্ত ব্রাহ্মনের মস্তকে রাখিয়া যথাস্থানে গনন করিন। 

মলমূত্র ত্যাগের নিয়ম__গ্রামে বা বাসশ্তানে দেড় শত 

হস্ত দূরে এবং নগরে তাহার চতুগ্ুণ দুরে নৈখতদকাণে মলমৃত্র ভাগ 

করা কর্তবা। দ্িবাভাগে ও সন্ধাদ্বয়ে উত্তরাষ্তে এবং রাত্রিতে 

দক্ষিণা; মৌনাবলম্বনপুন্দক মলমুত্র তাগ করিতে হয়। পাছক1 

পরিধান করিয়া জলপাত্র ম্পর্শনপুণ্বক প্রাণীসংপ্রি পদার্থোপরি উপ. 

বেশন করিয়া, দণ্ডায়মান হইয়া কিম্বা] চলিতে চলিতে মলমূর ত্যাগ 

করিতে নাই; এইরূপ আবার__পথে, ঘাটে, গোষ্ঠে, কষ্টভূমিভে, 

চিতাতে, ভল্মোপরি, দেবালয়ে, বল্সীকে, জলে এবং পুজ্য পদার্থের 

অভমুখীন হইয়া মলমৃত্র তাগ করিতে নাই। 
এদিকে বরণদেবের প্রভাবে তাহার প্রস্রাব আর শেষ হয় না, 

এমন কি রাবণের প্রস্রাবের স্রোতে নদী প্রস্তত হইয়! তাহাতে ঢেউ 
খেলিতে লাগিল, তথাপি উহার বিরাম না । বৃদ্ধ স্থযোগ পাইয়! বার- 

হবার তাহাকে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন, ত্টাছার বাকা দশাননের « 

কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলেও তিনি অচৈতন্ত অবস্থায় প্রত্াব-স্থুখ অন্ৃতৰ 
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করিতে লাগিলেন, ইতন্ভাবসরে বুদ্ধ দেবকার্যানাধনের উপঘযৃক্ত সময় 

পাইয়া বাবতণর সন্মর্তক্রমে হী কানে তাহার দেবতাকে স্থাপন ক'রয়া 

অনুঠু ৫£চলন। এইরূপ দশানন বহু সময় অপব্যয় করিয়া নিজের 

টত' বুঝাতে পারিলেন,ভুতরাং ক্রটি মার্জনার নিমিত্ত শিব স্থানে উপ. ১.২ 

শপ স্কৃত হহয়াযুকু কর ভগবাদনর স্তব করিতে করিতে বললেন, «দেব! 

আপন যঙ্পমুহের মধেো অখমেধ দানের মধো অহয়দান,লাভের মধো 

পুলা €, খ সমুহের মধ্যে বসন্ত খ5, যুগ সমূহের মধ্যে সত্যযুগ, তিথি 

সমুহের মধো অমাবন্া। নক্ষত্রণুনের মধ্যে পুষ্যা, পবব নমুহের মধো 

সংক্রান্ত, এক্ষণে নিজ গুণে কপ! করিয়া অধীনের প্রতি সদয় হন।” 

ভগবান মহ্শ্বর তথন জলদগন্তীরন্বরে উত্তর করিলেন, “দশানন। 

তুমি পূর্ব প্রতিজ্ঞ! ম্মরণ কর। আম এগ স্থান হইতে আর একপদ? 

অগ্রসর হছব না, যদি মামার উপদেশ অনান্ত কর, তাহ। হইলে 

তোমার সকল চেষ্টাই বিফল হহবে।” 

রাবণ রাজা তথাপি বিবিধ প্রকার চেষ্টা করিবার পর যখন নিরাশ 

হইয়া লিঙ্গরাজকে উঠাইতে সম্মত করিতে পারিলেন না, তখন মন্্াহত 

হইয়া এ শিখালঙ্গের মন্তরকোপার এক বজ্র মুষ্টাঘাত পূর্বক এই কথ। 
ঝলিয়। প্রস্থান করিলেন, “যদি একান্ত না যাবেন, তবে এই জঙ্কলাবুত 

স্থানে অনাহারে অবস্থান করুন|” ফাতরীগণ একট তীর্থে আঙিয়। অগ্তাপি 

লিঙ্গরাজেদ মন্তকে যে ক্ষত চিহ্ন দেখিতে পান, উহাই দশাননের মুক্তা 

ঘাতের [চহ্ বাঁলয়। করিত 

তঞ্তগণ যে হদ সঙ্কল্প করেন, সাধারণে উহাকে রাবণের প্রসাব 

বলিয়া কীত্তন করিয়া থাকেন, বস্তৃতঃ ইহ তাহা নহে-_সাক্ষাৎ বরুপ- 
দেব দেবগণের কার্যযদদ্ধির অন্য সাললরূপে এখানে অবস্থান করিতে- 
ছেন। তিনি মানা প্রভাবে প্রস্রাবরূপে রাবণের উদর হইতে বহির্গভ 
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ছৃদ্লন বলিয়া এই জল কোন দেবকার্ষো বাবহার হয়না। সে 

৬ গাগা রাবণ কর্তৃক ভগবান কৈলাসপতি এই রূপে মপ্যধামে উপ, 

ত হয়া তক্তগণকে দর্শনদানে উদ্ধার করিততছেন। 

| ব্ক্কাণ হহতে এক সাধু পুরুষ এ জঙ্গলাকার্ণ স্থানে বমিয়া ভগবান 
দিহেশ্বরেরই ই্রচরণ ধ্যান করিতেছিলেন, এই অবসরে ভগবান তাহার 

পা » সদয় হইয়া নিজ 'আগমনবার্কা প্রকাশ করিলেন । যে সাধু পুরুষ 

মহেশ্বরের দশন-আশে এতাবৎকাল তপশ্তা করিতেছিলেন, এক্ষণে 

সোশাগাক্রমে সেই দেবের সাক্ষাৎ প্রাপে আনন্দে অধীর হইলেন 

এণং দিবারাত্র তাহার পুজা্চনায় রত পাকিয়া আপনাকে চরিতার্থ 

বোধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে জনসমাজে মহেশ্বরের আগমনবার্তা 

প্রচারিত হইলে এক ধন্মাত্বা নিজ বায়ে ভগবানের মন্দির ও সন্লিকটস্থ 

নন্ধরুসমূহ নিন্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে দেবতাদিগকে প্রতিষ্ঠা, এবং 

হা পূজার স্থবন্দোবস্ত করিয়া আপন কা স্কাপন করেন। শিব- 
চততদ্দশীর রাত্রিতে এখানে এত জনতা হয় যে, এ সময় এখানে এক 

নহামেপায় পরিণত হয়। এতীর্থে- প্রভুর ঢাকিকে দাধামত কিছু 

দান সন্ত করিতে হয় এবং স্থানীয় নিম্নম সকল সমাপনান্তে দক্ষিণাসহ 
বাঙ্ণ ভোঞ্রন, শেষে স্বীয় পাগ্ডার নিকট স্থৃফল লইয়] ইচ্ছামত স্থানে 
ঘা করিতে হয়। 

এখানকার এই মন্দির স্থান হইতে পূর্বদিকে--প্রায় তিন ক্রোশ 
দল তপোবন বা পঞ্চকুট নামে একটা বন আছে। পুপব্রহ্ম ভগবান 
উরনরচন্দ্র বনবাসকাঃল এক পঞ্চকূট বনে সীতাদেবী ও লক্ষ্মণসহ ক্ছু- 

কাপ অবস্থান করিয়াছিলেন। অগ্ভাপি বাত্রীগণ এই পবিক্র স্থানে 
আরা পাষাণময় সেই পবিত্র মৃষ্ঠিত্রয়ের দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন 

দার্কবোধ করিয়া থাকেন। তপোবনের চতুধ্ধিকের পাহাড়বেতিতত 
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প্রাকৃতিক শোভা এবং ভগবানের সদলে সেতু পার হইয়! ম্মাশ্ 
প্রবেশের দৃশ্ত অবলোকন করিলে ভক্তমাত্রেরই এক স্বগয় ভাতে 
উদয় হইতে থাকে । এইরূপে এখানকার শোতা দশন কবিয়া আম 
গয়াধামে গদাধরের পাদপদ্ম দর্শনের নিমিত্ত প্রস্থত হইলাম । 
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সহর কলিকাতা হইতে দৃর-দেশস্থ তীর্থ স্থানে ট্রেণের 

দাহায্য ভিন্ন গমনাগমনের সুবিধা নাই । আরোহীদিগের 
গবিধাথে এই স্থানে এই কারণে ইষ্ট ইগ্ডিয়ান রেলওয়ে 

কোম্পানীর করেকগী প্রয়োজনীর নিয়ম লিপিবদ্ধ হইল ;__ 

সময়-_সকল ষ্টেশনেহ ্টাণ্ডার্ড সময়ানুরূপ সময় ধর! হয় ও 

তদন্ুপাবে ঘড়ি মেলান থাকে । উক্ত সময় কলিকাতার সময়াপেক্ষা 

২৭ মিনিট কম, এলাহাবাদের অপেক্ষ। ২ মিনিট ও দিলীর অপেক্ষা ২২ 

 মিনট, আগ্রার অপেক্ষা ১৯ মিনিট, বোম্বে অপেক্ষা ৩৯ মিনিট ও 

যান্দ্রাজ অপেক্ষা » মিনিট বেশী পরিলক্ষিত হয়। 

ভাঁড়া__প্রথম শ্রেণীর ভাড়া প্রতি মাইল /১* হিসাবে ৩৯ৎ 

শত মাল পর্যন্ত, ততৃদ্ধে প্রতি অতিরিস্ত মাইল /* হিঃ ধাধ্য আছে। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া__প্রথম শ্রেণীর ভাড়ার ঠিক অদ্ধেক। 

মধ্যম শ্রেণীর ভাঁড় প্রথম ৩০০ শত মাহল পরাস্ত হংরাজী 

৩ সাড়ে তিন পাই হিঃ, তদ্রঠতরিক্ত প্রতি মাইল ইংরাজী ৩ পাই হিঃ 

দিতে হয়। 

তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া প্রথম ১০ শত মাইল পর্যন্ত ইংরাজী 

২) আড়াই পাই হিঃ, তদতিক্ক্ক ৩০* শত মাইল পণ্যন্থ প্রতি মাইল 

ইংরাপ্ষী ছুই পাই, এইরূপ আবার ৩০* শত মাইলের উর্দ হইলে গ্রত্তি 

মাইল ভবানী ১॥ দেড় পাই হিলাবে প্রতভোক যাত্রীকে দিতে হয়। 

হাওড়া হইত যে মেলট্ণ কর্ড লাইন দিয়া যার! করে, তাহাতে 

বদ্ধমানের মধাবন্ী কোন ষ্রেশনের তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট দেওর হয় ন1। * 

মুতায়াত (রিটরণ) টিকিটের মুল্য সাধারণ একবারের স্কাড়ার 
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উপর তিন তাগের এক ভাগ বেশী। বলাবাহুল্য যে, তৃতীয় শ্রেন্ 

রিটরণ টিকিট দেওয়া হয় না। 

কন্মেলন টিকিট__হাওড়া হইতে ১৫ মাইলের অধিক দূ 

যদি শুক্রবারের মধ্যাক্তে টিকিট খরিদ করিয়া সোমবার রাত্রি ১২টা? 
মধ্যে ফরিতে পারেন, তাহা হইলে সকল শ্রেণীতেই কম ভাড়া; 

যাতায়াত হয়। এইরূপ যাতায়াত টিকিটের নাম "“উইক-য়েগু-টিকিট”, 

এই টাকট আবার শনিবার খাঁরদ করিলে রবিবারে ফিরিয়া! আসি 

পারা যায়। এই স্থানে একটী কথ! বলিবার আছে-মধাম ও তৃতীয় 

শ্রেণী ভিন্ন এবং কোলিয়ারি ছাড়া প্রথম কিন্বা থিতীর শ্রেণীর এরূপ 

কনসেসন টি'কট পাওয়া যায় না। 

অডিনারী রিটরণ (যাতায়াতের) টিকিট--গচিশ মাই. 
লের নান হইলে দুদিনের মধ্যে ১০৭ শত মাইলের নান দূর হইলে ৪ 

দিনের মধো, ৩০০ মাইলের নান দূর হইলে ৬দ্দিনের মধ্যে, ৪৫০ 
মাহথের ন্যুন দূর হইলে ১২ দিনের মধ্যে, ৭৫* মাইলের ন্যুন দূর 

হইলে ১৫ দিন, তদূদ্ধে ১৮ দিনের মধ্যে ফিরিতে পারা যায় । রিটারণ 

টিকিট ক্রেতা ভিন্ন অপর কেহ ব্যবহার করিতে পারেন না, এমন কি 
উহার ক্রয় পিক্রয়ও দণ্ডনীয় । 

(13750. ).১9000 ) বা দূরের টিকিট লইয়া মধ্যে নামিয়া বিশ্রাম- 
পূর্বক অপর টেণে যাওয়া যায়। (517010 )90177 ) ব1 একবার 

যাইবার টিকিটে প্রত্যেক এক শত মাইলে একদিন করিয়া বিশ্রামের 
সময় পাওয়া বায়। যেস্থানে ইচ্ছ! ট্ণে হহতে নামিতে ও থাকিতে 
পারা যায়, কিন্তু নিন্দিষ্ট সমঘের বেণী বিলন্ব হইতে পারে না, কেবল- 
মাহ গয়া যাত্রীরা স্লানাথে পুনপুনে বা পামারগঞ্জ নামক ষ্টেশনে ২৪ 
ঘণ্টা [বলম্ব করিতে পারেন। 



ট্রেণে যাতায়াতের নিয়মাবলী ৬৩ 
স্পা পপ তপতি 

আরোহীরা আবেদন করিলে গ্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহী- 

দগকে গা সাহেব নিদ্রা হইত জাগাইয়া দিতে পারেন। 

টিকিট খরিদ করিয়া স্তানান্তাব অথবা বিশেষ কারণবশতঃ যদি 

কেহ সে টেণে যাহতে না পরেন, তাহা হইলে ষ্টেশন মাষ্টারকে 

জানাহলে তান তাহার টিকিট ফেরৎ লহয়া মুলা ফেরৎ দেন। যদি 

স্ানাভাব বশতঃ উচ্চ শ্রেণীর টিকিট লহয়া নিয়ন শ্রেণীর গাড়ীতে যাইতে 

বাধ্য হঠতে হয়, তাহ] হইলে টে ছাড়বার পুর্যে সেই টেণের গাডকে 

জানাহলে, তাহার রিপোর্ট অনুযারা নামবার সময় প্র শ্রেণার ভাড়। 

বাদে বাকি দাম ফেরৎ পাওয়াযায়। উপরোক্ত কারণ ব্যতাত বশেষ 

কোন কারণের জখ যাঁদ ।সঙ্গেণ (510010) টাকট ফেরুৎ দেওয়া হয়, 

৩বে গ্কাযা দামের উপর শত করা ১*২টাক। বাদ যায়। 

বন। টিকিটে রেলগাড়াতে গমনাগমনা নাষদ্ধ। রেলওষে কোম্পা- 

নীরনয়নানুলারে পথমধো যদি কোন টিকিট চেকার বা টাকট কলে- 

ক্র বা ফ্রাহংচেকার কোন আরোহং]র টাকট পদৌোখবার আবধশ্তক 

1ববেচন! করেন. তাহ। হহলে উক্ত ব্যান্তকে তাহার টিকিটখানি দেখা- 

হে, হধ, কিন্তু যগ্তপিা তনি উহ। না দেখাহতে পারেন, তবে ক্কোম্প।- 

নীরা নয়মান্ুসারে তাহাকে প্রথম যে স্তান হইতে ট্ণখানি ছাড়া 

হইয়াছে, সেই নিদ্দিষ স্থান কিঞ্।। পৃর্ববরী টিকিট পরাক্ষা করিবার 

ষ্টেশন হইতে পূণ ভাড়া ধরিয়া দিতে হয় এবং প্রায়ত্বিশ্চম্বপূপ কিছু 

অথ দওও দিতে হয়; এইরূপ আবার যদি কেহ টিকিট দেখাহতে ন! 

পারেন, কিন্বা প্রদ্নত্ত ভাড়া ব্যহাত উচ্চ শ্রেণীর কামরাতে ভ্রমণ 

করেন, তাহা হহলে ভাহাকে প্রথম শ্রেণাতে ৬২, দ্বিতীয় কিন্বা মধ্য 

শ্রেণীতে ৩২ এবং তৃতীয় শ্রেণীর নমিত্ত ১২ ন্তাধা ভাড়া খাদে পার, 

মানা দিতে হয়। যাঁদ দৈবাৎ উপরোক্ কোনরূপ দুর্ঘটন ঘটে, তখন 



৬3 তীর্ঘ-ভ্রমণ৭-কা হিনী 
টি সপ 

আরোহীমাত্রের তৎক্ষণাৎ উক্ত ট্রেণের গার্ড কিন্ব। স্থানীয় ষ্টেশন 

মাষ্টারকে জানাইতে হয়, অধিকন্ত তিনি যে কোন কুমভিপ্রায়ে রে 
কোম্পানীকে ফীকী দিতেছেন না, তৎসঙ্গে উহাও প্রমাণ করাইতে 

হয়--ইহার ফলে রেলওয়ে কোম্পানীর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ইচ্ছ 

করিলে জরিমানার টাক ছাভিয়! দিতে পারেন কিন্বাসামান্যমাত্র দণ্ড 

করিতে পারেন, ইহা তাহার ইচ্ছাধীন | 

এক শ্রেণীর টিকিট খরিদ করিয়া তাহার উপরের শ্রেণীর সহিত 

বদল করা যাহতে পারে, যার্দ অবশিষ্ট অতিরিক্ত ভাড়া ধরিয়! দেওয়! 

হায়। 

রেজার একমোডেসন-হাওড়। হইতে আসানমোল, গয়া। 

মোগলসরাই, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর, টুগুল', দিল্লী, আন্বালা, 

হাতরস কিন্বা কালকা প্রভৃতির গাড়ী ছাডিবার ৪৮ ঘণ্ট। পুর্বে স্টেশন 

মাষ্টারের নিকট আবেদন করিলে যে কোন শ্রেণীর কামরা রিজা 

পাওয়! যায়, কিন্তু মেল! সময় কিন্বা। বিশেষ কারণবশতঃ যাত্রীসমাগম 

অধিক হইলে অর্থাৎ টেণে স্তানাভাব হইলে এরূপ রিজার্ভ কামর! 

ভাড়া পাণ্মা যার লা। 

বিজাভ গাড়ীতে ৩ বৎসরের কম বয়স্ক বালক বালিকার্দিগের ভাড়া 

লাগে না, ততুপরি ১২ বৎসর পধান্ত অন্ধ মুল্য দিতে হয়। 

ফ্যামিলী ক্যারেজ-_-ছদজন প্রথম শ্রেণীর যাত্রী এবং ৪ জন 

তৃ'তার বাঁলবার স্থান ও স্নানাগারসহ প্রত্যেক প্রথম শ্রেণীর পাপিবারিক 

পাড়ীব জন্ত ৭ জনের পুরা প্রথম শ্রেণীর ভাড়া দিতে তয়। সাধারণ 

প্রথম শ্রেণীতে সমন্ত গাড়ীর জন্ত ৮ জনের ও এক কামরার জন্ত ৪ 

.ভনের এবং সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর সমস্ত গাড়ীর জন্ত ১* জনের ও 

এক কামরার নিমিত্ত ৫ জনের ভাড়া দিতে হন; এইরূপ আবার 



টরেণে যাতায়াতের নিয়মারলী ৬৫ 

[ত্যেক মধ্যবর্তী ও তৃতীয় শ্রেণীর এক কামরার জন্ত ৮ জনের সম্পূর্ণ 

চাড়া দিতে হয়.। 

আজকাল যাত্রীদিগের সুবিধার্থে রেলওয়ে কোম্পানী তৃতীয় 

শ্রণীতে উপরোক্ত নিয়ম ব্যভীত “বগীক্যারেজ” নামে এক প্রকার ১ 

্ন বসিবার কামরা! প্রস্তত করিয়াছেন, ইহারই মধ্যে একটা পাইথানা 

ঘাছে। এইরূপ একথানি বগীক্যারেজ ১৩ জনের পূর্ণ ভাঁড়। দিলেই 

রিজা পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য,বর্দি কোন যাত্রীর দল মধ্যে ১৩ মনের 

পারবর্তে ১৪:১৫ জন লোক থাকেন, আর বদি তিনি এর রিজার্ভ 

কামরার মধ্যে তাহাদিগকে লইয়া ধাইতে ইচ্ছা! করেন, তবে উক্ত ১৩ 

হন বান্ধে বেশী আরোহীর পৃথক টিকিট থরিদ করিতে হয়। 

রেল কোম্পানীর কম্মচারীদিগের অমনোযোগীতা অথবা অভদ্র 

ব্যবহার দেখিলে ট্রাফিক ম্যানেজার কিনা ডিট্ান্ট ট্রাফিক হ্থপারি- 

প্টেখ্পেকে জানাইলে উহার প্রতীকার হয় । 

বদি কোন যাত্রী রেল কোম্পানীকে প্রতারণা করিবার অভিপ্রান্নে 

ইচ্ছাপূর্ববক টিক্ষিটের তারিখ কিন্বা নম্বর বদল বা ফোন প্রকারে অল্প? 

করেন, উহা! প্রমাণ হইলে তাহার ৫*২ টাক পর্যন্ত জরিমানা হইতে 

পাবে। 

চলন্ত ট্রেণে যদি কেহ উহার দরজা খুলিয়া দেয়, অথবা! উঠা নামা 

করিবার চেষ্টা করে, তাহার ২*২ পথ্যস্ত জরিমানা হইতে পারে। 

গাড়ীর মধ্যে যদি কেহ সহযাত্রীগণকে বিরক্ত করেন, কিন্বা কাষ- 

রাক ভিতরকার আলো! নিবাইয়া দেন, অথবা যাহাতে অপরাপর 

আরোহীগণের শান্তি তঙ্গ হয়, এরপ প্রমাঁপ হইলে তাহার ২*২ টাকা, 

কিন্ধ মাতলামী করিলে ৫*২ টাকা পর্যান্ত জরিমান! হইতে পারে। 

যদি কেহ বিশেষ কারণ ব্যতীত স্ত্রীলোকদিগের কামরাতে ব! 

ঢ 

পাপী শাহিনিীগাশ 



পপ পপ পন 

৬৬. তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিনী 

টেশনে ভ্্রীলোকদিগের বিশ্রাম গৃহে অনধিকার প্রবেশ করেন, তাহা 

হইলে কোম্পানীর আইনাম্সারে তাহার এক শত টাকা পর্্যস্ত জরি. 
মান! হয়, বেশীর ভাগ রেলকম্খ্চারী তাহাকে তথা হইতে যহিদ্বঃ 
করিয়া দেন। 

যে কামরায় পুরা লোক হইয়াছে, জোরপূর্বক তথায় থাকা অথব 
যে ঘরে কম লোক আছে, সেখানে কোন আরোহীকে প্রবেশ করিতে 
বাধা দেওয়া, উভয় পক্ষেই ২০২ টাকা জরিমানা হইতে পারে, এইরূপ 
আবার “রিজার্ভ” করা গাড়ীতে বলপূর্ববক প্রবেশ করিলে উক্ত দণ্ড 
হইয়। থাকে। 

রেল কোম্পানীর আদেশ মত তিন বসরের নান বয়স্ক শিগুদিগের 
ভাড়া লাগে ন! এবং ছবাদশ বৎসরের নান হইলে তাহার অদ্ধেক ভাড়া 
দিতে হয়। 

ট্েণের কামরাতে স্থান ন! থাকার যদি কেহ উঠিতে না পারেন, 
তাহ। হইলে তিন ঘণ্টার মধ্যে ষ্টেশন মা্ঠারের নিকট আবেদন করিলে 
উক্ত টিকিটের মুলা ফেরৎ পাওয়া যায়। 

যদি কেহ সংক্রামক রোগাক্রান্ত হইয়া ষ্টেশন মাষ্টারেরর বিনামু- 
মতিতে ট্রেখে আরোহণ করেন, তাহা হইলে তাহার ২*২ টাকা অর্থ 
দও হয়, এবং তাহাকে গাড়ী হইতে বহিষ্ত করিয়! দেওয়। হয়, বেশীর 
ভাগ তাহার প্রদত্ত টিকিটের মূল্য ফেরৎ দেওয়া হয় না। 

ট্রেণের প্রতি কামরাতে যে মন্ষেতহুচক সিকল আছে, তাহার 
অপব্যয় করিলে ৫০২ টাকা পথ্যস্ত জরিমানা হইতে পারে। 

রেল কোম্পানীর কোন কর্মচারীর করে যদি কেহ ইচ্ছাপুর্াক 
' বাধা দেয়,তাহা। হইলে তাহার ১** শত টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে 
পায়ে। ৰ 



লগেজ বা মালের ভাড়ার নিয়মাবলী ৬৭ 

বিশেষ দ্রব্য 
কলিকাতার উন্নতিকল্পে (0510005 [00019501090 90176009 ) 

'গভর্ণমেপ্ট হাউস হইতে ৩* মাইলের দুরবন্তী ছ্রেশনগুলিতে যাতায়াত 

'নিমিত্ত প্রতিবার প্রতি যাত্রীর নিকট ৩* হিঃ আদায় হইয়া থাকে ॥ 
ই, আই ও বি, এন্, রেলওয়ের নিম্নলিখিত ছ্েশনে যাতায়াতের উক্ত 

২১৭ পয়সা দিতে হয় না। 

(ক) ই-আই-আরের মেন লাইনে তাুলা পর্য্স্ত। 

(থ) টনহাটী এবং তারকেশ্বর শাখা লাইনের ষ্টেশন সকল। 

(গ) বি-পি-রেলওযের ত্রিবেণী, সুলতানগাছ', কালুসাই, মহানদ; 

ঘবারবাসিনী, গোয়াই-আমরা, রুদ্রানী ও তারকেস্বর। 
(ঘ) বি, এন, রেলে--হাওড়া হইতে দিউলতি পর্যাস্ত। 
(৩) ই-বি-রেলওয়ের ইষ্টারণ সেক্সনে--কীচড়াপাড়া পধ্যস্ত, 

সেপ্টাাল সেক্সনে--শিয়ালদহ হইতে হাওড়া পর্য্যন্ত এবং নৈহাটা হইয়া 
তালা পধ্যস্ত । বলাবাহুল্য, তিন হইতে বার বৎসর পধ্যস্ত ছেলে- 
দের অদ্ধেক ট্যাক্স দিতে হয়। 

লগেজ বা মালের ভাড়ার নিয়মাবলী 

লগেজ--প্রথম শ্রেণীর আরোহীরা ১1৯ যণ, দ্বিতীয় শ্রেনীর ॥* 
ত্রিশ সের, মধ্যম শ্রেণীর 7/* অর্ধ ষণ, তৃতীয় শ্রেণীর ।৫ সের পধ্যস্ত 
লগেজ বিন! মাণুলে ট্রেণে লইয়া! যাইতে পারেন, তৎপরে মধ্য ও তৃতীক 
শ্রেণীর আরোহীদিগের 1,/ মণ পর্য্যন্ত মালের তাড়! প্রতি ১৫ মাইল 
পর্যন্ত /* আনা তদুর্দে ২৫ মাইল পর্যাস্ত %* আনা, অর্ধ ঘণের উপর 
১/ মণ পর্য্যন্ত প্রতি ১৫ মাইল ০* আনা, তদৃ্ধি ২৫ বাইল পর্যন্ত ।*। 



৬৮ তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিনী 

আন্না, এক মণের উপর প্রতি ॥/ মণ প্রতি মাইলে আধ পয়সা, ৫, 

মাইল অবধি /৫ সের বা এক ফিউবিক ফুট ।০ আনা, দশ সের বা দুই 

কিউবিক ফিটে 1%* আনা, অতিরিক্ত প্রতি /৫ সের /* আনা, ৫০ 

মাইলের উদ্ধে প্রতি ৫০ যাইলের ভাড়! চারি আন! হিসাবে ধার্য আদ্বে। 

(১) ছেলেদের অর্ধ মাগুলের টিকিট উক্ত অদ্ধ হার বাদ পাওয়া 

যায়। 

(২) গেজ ভাড়া অগ্রম দিতে হয়। 

(৩) আরোহীর সহিত বিড়াল, থরগোস, পক্ষী প্রভৃতি থাকিলে 

পাশেলের হিসাবে ভাড়া লাগে। 

(৪) দূরের যাত্রীরা যে ষে ঠ্েঁশনে নামিবেন, একেবারে সেই 

সেই ঠরেশনে লগেজ পাঠাইতে পারেন। তাহাদের টিকিটানুসারে থে 

কয় দিবস থাকিতে পারেন,মাল রাখিয়া! পরে প্রতিদিন অথবা আংশিক 
দিনে প্রতি লগেজ।* আনা হিসাবে ভাড়া দিতে হয়। 

(৫) দ্রের যাত্রীরা নামিয়া যদি কোন যধাম স্টেশনে তাহাদের 

লগেছ আবশ্তক বিবেচনা করেন, তাহা হইলে উক্ত লগেজটী বুক করি- 
বার সময় ট্েশন মাষ্টার কিম্বা লগেজ ক্লার্ককে বলিবেন, এ্রচেৎ প্রত্যেক 
দুরের লগেজ গাড়ীতে চাবি বন্ধ থাকে, হঠাৎ পাইবার কোন আশা 
নাই। 

(৬) যেসমন্ত লগেজের ভাড়া দেওয়া হয়, তাহ! স্বতন্ত্তাৰে 

বেকভাানে পাঠান হয়, স্থতরাং যাহা! এলাউদ্স বা বিনা মূলো লইয়া 

ঘাওয়া যায়, উহা সঙ্গে লওয়াই সুবিধা বিবেচন! করিবেন । 



. পার্শেলের ভাড়ার দিবার নিয়ম ৬৯ 

পার্শেলের ভাড়! দ্রিবার নিয়ম 

বদি কোন পার্থেল ভান্তবার বা নই হইবার সম্ভাবনা না থাকে, 

অথবা কোন বিপদজনক দ্রব্য উক্ত পাশেলে না থাকে, তাহ। হইলে 

ভাড়া আগ্রম দেওয়া ন। দেওয়া গ্রাহকের সুবিধার উপর নির্ভর কবে। 

ডেযারেজ--ই-আই-রেলেব্র কোন ষ্টেশনে পাশেল পৌছিলে উক্ক 

তারিখ বাদে ৭ দিন ছ্েশনে পড়িনা থাকিতে পাবে, তৎপরে প্রতি 

প্যাকেজে প্রথন দিনের 'অথবা আংশিক পময়ের জন্ত ৮ আনা,তষ্াএ 

পর।* হিপাবে ডেবারঙগ দিতে হয়। 

অন্ক্রেম--যে £্েশন হইতে মাল পাঠান যাক্স, যদি কেহ এক 

মানের মধ্যে উহা ডিপিভারি ন। লন, তাহ! হইলে কোম্পানীর নিয়ম।- 

ছসারে উহ! হাওড়া বা এলাহাবাদে চালান দেওয়া হযর়। তথ|। হইতে 

তিন ঘাস পরে উহ! প্রকাহ্য নিলাষে বিক্রপ্থ হইয়া থাকে । যাহার মাপ 

এন্ধপ অবস্থায় তিন মাস পর্যন্ত পড়িরা থাকে, আর মালিক বদি এই 

তিন মাস মধ্যে উহা! লইতে ইচ্ছ। করেন, তবে তাছাকে প্রতি মাসে বা 

কম ছিনের জন্তও প্রতি প্যাকেজে ।* আন! হিসাবে শ্বতন্ত্র ভাড়া দিতে 

হয়ু। 

পার্শেল অথব! লগেজ হারাইলে কিস্বা কোন প্রকারে ন& হইলে 

তৎক্ষণাৎ ফ্রেশনের কেরাণীকে জানাইতে হয় এবং কোন্ জিনিস চারা- 

ইল ধা কি ক্ষতি হইল, তাহাব্র বিশেষ বিবরণ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ডিগ্রীর 

টাফিক স্পারিপ্টেত্ডেপটকে অথবা কপিকাতায় জেনারেল টাফিক 

য্যানেজারকে লেখ! আবশ্বাক, নচেৎ রেল কোম্পানী দায়ী হন না। 

দহ কলিকাতাবাসী-_দুরস্থ তীর্থ স্থানে উপস্থিত হুইযা স্থানায়' 



ন্ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 

ঘড়ির সহিত নিজের ভাল ঘড়িটীর সময় মিলাইবার কালে চমংকঃ 

ছয় থাকেন এবং মনে মনে স্থির করেন যে তাহার নিজের ঘড়ীঃ 

ট্পে উঠা নামার জন্য থারাপ হইয়াছে, কিন্তু বন্ততং তাহা! নে, 

ত্রষণকারীদিগের বিবেচনা করা উচিত--দেশাস্তর ভেদে লোকের 

'আচার-ব্যবহার যেরূপ বিভিন্নন্ধপ পরিলক্ষিত হয়, সময় ও সেইরূপ ভিঃ 

ভাব ধারণ করে, তাহাদের দ্ববিধার্থে আমার ভ্রমণ-কাহিনীর লিখিত 

নিয়ে কয়েকটা স্থানের সময় তালিক! প্রদত্ত হইল। 

কলিকাতা দিব! ইংরাজী ১২টার সময়ে অপর স্থানে যে সময় হয, 

তাহাই লিখিত হইল /-- 

স্থান ঘণ্টা-_-মি--সে 
ক্টক রি রি ১১-৮৫০৮৪ 
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উটগ্রাম রঃ রি ১২-৮১৪--০ 
আয়পুর ৮ ০৩ ১১-৮৯--৫২ 
তাগ্রোর ৮৯৪ নি ১১--৮২২--২৪ 

ভ্রিচিনাপলী ৪ ক ১১৮২৭ শাহ ৪ 
থানেখর (কুরুক্ষেত্র) ৮ 2 ১১-১৩৮৫২ 
দিরী ডঃ ৪৪ ১১স৮৫৩হড 
দেখখর টিং রঃ ১১--১৫--৩২ 
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কলিকাতা হইতে ই, আই, বেলের গ্রাণ্ড কর্ড লাইনে গয়। যাত্রা 

করিলে পথিমধ্যে যাত্রীদিগকে আর কোথাও ট্রেণ বদল করিতে হয় না, 

নতৃবা বাকিপুর জংশনে গাড়ী বদল করিয়া! গয়! নামক ঠেঁশনে যাইতে 

হয়। বীকিপুর হইতে ২৮ ক্রোশ 'এবং হাওড়া হইতে ২৯২ মাইল দূরে 

গয়! ষ্টেশনটা অবস্থিত। 

গ্রাণ্ড কর্ড লাইন প্রস্তত হইবার পূুর্বে-_তীর্থাত্রীদিগকে কর্ড 

লাইন দিয়! প্রথমে বীকীপুর, তৎপরে পাটনা, তথা হইতে ভিন্র ট্েণে 

আরোহণ করিয়া গয়া যাইতে হইত । ইহাতে কত সময় এবং কত 

কষ্টভোগ করিতে হইত, উহা৷ তৃক্তভোগীমাত্রেই অবগত আছেন। 

বাকীপুর, পাটনা ও দানাপুর--এই কয়টা নগর পরস্পর সংলগ। 

এই নিমিত্ত এই তিন স্থানকে একটা সহর বলা যাইতে পারে। বীাকী- 

পুরের পশ্চিমাংশ, দানাপুর এবং পূর্ববাংশ পাটন! নামে প্রসিদ্ধ। খই 

পাটনা আবার ছুই ভাগে বিভক্ত, যথা-_নৃতন ও পুরাতন পাটন]। 

পাটনা সহরের আদি নাম পাটলিপুত্র । কথিত আছে, পাটলিপুত্রতে 

মগধের রাজগণ--মহারাজ নন্দ, পুরুরাজ চন্ত্রগুপ্ত প্রভৃতি বংশান্থসারে 

 স্াছত্ব করিয়াছিলেন | এই পাটলিপুত্র নামক স্থানেই মহারাজ বন্দ 

ংশেষ অভিনয় হয়) অর্থাৎ এই স্থানেই নুপ্রসিদ্ধ চাণক্য পণ্ডিত 



গয়া ৩ 

তাহার রাজনীতিজ্ঞতার ও অধ্যবসায়তার পরিচয় প্রদান করিয়। মহারাণথ 

হনের বিখ্যাত মন্ত্রীকে বাকবুদ্ধে পরাস্থ করেন । এক সময় এই স্থানে 

বৌদ্ধদিগের প্রাহূর্ভাব হয়, কালের কুটিলগতিতে আবার মুসলমান 

রাজত্বকালে সেকেন্দর সাহার আমলে এই পাটলিপুত্রই পাটনা নামে 

থ্যাত হইয়া বেহারের রাজধানীবপে প্রসিঘ। হইয়াছে; অধিকস্ত এই 

মময় হইতেই হিন্দু ও মুসলমান ভাষা এক হইয়! উদ্দ, ভাষা স্থগ্তি হহ্- 

ঘাছে। কাহার কাহারও নিকট এই স্থান্টী আজিমাবাদ নামে শুনিতে 

পাওগা যায়। 

পাটন! সহরের অনতিদুবরে হাজিপুর নামে একটা বিখ্যাত স্থান 

আছে। কথিত আছে, পক্ষীরাজ মহাবীর গক্ুড় এই স্থান হইতে গঞ্জ 

কচ্ছপকে পৃন্ে.লহয়! গিয়া বহু দুর নৈমিষারণ্যে ভক্ষণ করিয়াছিলেন 

এই হাজিপুরের সন্গিকট স্থানে যথায় সেই গজ্জকচ্ছপের মহ] যুদ্ধ হুইয়া- 

ছিল, তাহাদের এ যৃদ্ধক্ষেত্রটা এক্ষণে “হরিহরছত্র” নামে প্রসিদ্ধ হই- 

্াছে। এখানে হরিহরদেবের পবিত্র মুর্তি অন্ভাপি বর্তমান থাকিয়! 

ভক্তদিগকে ঘর্শনদানে উদ্ভার করিতেছেন |, প্রতি বদর এক নিদ্ছিই 

মমন্তে এই ছত্রে একটা মেলা! হইয়া থাকে, সৈই মেলা নময়_এখানে 

বিস্তর হাতী উঠ, অশ্ব, বকরী প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ আনীত হর। 

গয়া--একটা জেলা মাত্র । এখানে ঘোড়ার ব৷ এক। গাড়ী প্রচ 

পরিমাথে ভাড়া পাওয়া যায় । সহরটী ছুই ভাগে বিশক্ত, বা সিটিগর 

গ সাহেবগঞ্জ । গা নামক ষ্টেশন হইতে গদাধবের পাপের অন্দিরে 

পৌছিতে হইলে সাহেবগঞ্জের মধ্যপণ দিয়! ধাত্রী'দগকে তিন মাহল 

পথ অগ্রসর হইতে হয়। কার্ষ্যোপলক্ষে অনেক বাঙ্গালীকে এখানে বাস 

করিতে দেখিতে পাওয় ঘান্। এখানকার অধিকাংশ হিন্দু বসতি ফল 

তীবে, জার সুসলমানগণ--মাহেবগ্ অঞ্চলেই বাস করিদ্তা থাকেল,। 
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গল্লার লোক সংখ্য! অন্যান এক লক্ষ । সাহেবগঞ্জ একটী জনপাঁদপু! 
পল্লী--এখানে হাট, বাজার, পুলিস, ষ্টেশন, হাসপাতাল এবং বিবি! 
প্রকার পণ্য দ্রবা সমস্তই পাওয়| যার়। গয়ার পাথরবাটি এবং তামাক 
চিরবিখ্যাত। 

পূর্বে এই গলায় বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাব ছিল, সুতরাং যে সকল 
দেবালয় ছিল, উহ! তাঁহাদেরই আঁমলের--কিস্ত শাকামুনির ধর্শের 
শ্রোত অন্তহিত হইলে পর, গয়্ালী ব্রাহ্মণদিগের &ঁ সমস্ত দেবালয় গু 
অধিকারে আসে,ফলতঃ এক্ষণে গয়। তীর্থে যে সমস্ত দেবালয় ব1 মন্দির 

দৃষ্টিগোচর হয়, সে সমস্তই গরালীদিগের দ্বারা নৃতন কলেবরে প্রতি, 
ঠিত হইয়াছে । গয়া তীর্থে টাদচৌড়া নামক শ্থানটী অতি বিখ্যাত। 
গয়ালীদিগের এই স্থানে বিস্তর ঘর বাড়ী আছে। বলাবাহুলা, ঘাত্রীগ 
এখানে উপস্থিত হইবামাত্র ষ্টেশন হইতে গয়ালী নিযুক্ত গোমন্তার! 
তাহাদের পরিচয় লইবার অন্ত ব্যতিব্যস্ত করিতে থাকেন, এমন কি 
টানি যদি অর্ধ রাত্রিতে তথায় উপস্থিত হয়, যে সময় সকলেই 
নিদ্াতিভূত থাকেন, সেই নির্জন সময়েও সারা রাত্রি এই সকল 
গৌমন্তার। আলোক হন্ডে যাত্রী ধরিবার জন্ত পথের ছুই ধারে সাঁরি 
মারি দাড়াইয়! অপেক্ষা করিতে থাকেন। এই সকল লোঁকদিগের 
মধো নকলকার মুখে একই বুলি গুনিতে পাইবেন, "আপনার নাম কি, 
নিবাস কোথায়, কোন্ জাতি, পাণ্ড| কে 1” সুতরাং ইহাদের প্রশ্রের 
উত্তর দিতে দিতে যাত্রীগণকে হাক্বরাণ হইতে হয়। বাত্রীগণ তীর্থ 
স্থানে উপস্থিত হইলে এই সমস্ত গোমস্তারা যে সকল ধাত্রী সংগ্রহ 
করেন, প্রায়ই তাহাদিগকে চীদচৌড়ার বাজারের উপর তাহাদের 
আপনাপন গরালীদিগের যে সমস্ত বাড়ী আছে, উহাতেই বিশ্রাম স্থান 

 গ্বান করেন, ইহাতে হাত্রীদিগকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হনব, কারণ গর! 



গয়া ৭৫ 

ধশ্রেঠ বলিকা কথিত, এ হেন গয়াতে ভক্তগণের অন্ততঃ ত্রিরাত্রি 

মাস করিতে হয়। 

| মিটিগয়াতেও এইরূপ গয়ালীদিগের অনেকগুলি প্রধান প্রধান 

ডা আছে, যাত্রীগণ এখানে আসিয়। তাহাদের প্রদর্ত এ নকল 

! 'ডডায় আশ্রয় পাইয়া থাকেন । এই স্থান হইতে প্রত্যহ ফন্তনদে স্নান 

ট দেবমন্দির সকল দর্শন করিতে হইলে অনেক দূর বৃথ। ছাটিতে হয়, 

এই নিমিত্ত আমর! আমাদের গঞ্ালী_ম্বগীয় কানাইলাল ঢেড়ির দেও. 

ছানের নিকট অন্থুরোধ করিয়া চীদচৌড়ার পরিবর্তে ফন্তুতীরে তাহাদের 
(যে বাসাবাটা আছে, সেই স্থানে স্থবিধামত একটা বিশ্রাম স্থান ঠিক 

ফ্করিলাম-_কেন না, এই স্থান হইতে দেবদর্শন ও নিত্যন্নানের পক্ষে 
[অনেক স্থবিধা হয়, বিশেষতঃ এখানে বাজার ও পদারীদিগের দোকান- 
(গুলি নিকটে থাকা, হাত্রীদিগের সকল বিষয়েই নুবিধা হইয়া থাকে 
'গল্লার সমতল রাস্তা হইতে বিষ পাদপন্সের মন্দিরে যাত্রাকালীন ক্রমে 

উপরে উঠিতেছি এইবপ মনে হয়। 

_ গয়াপ্রদেশ- পাহাড়ের উপর অবস্থিত। ইহার পূর্বে একমাত্র 

ফল্তুনদ, পশ্চিমে প্রেতশিলা, উত্তরে রামশিলা ও দক্ষিণে ব্রহ্মমোহছন 

পাহাড় বিরাজমান । এই সমস্ত অত্যুক্চ পাহাড়ের উপর আরোহণ 
ফরিলে সমন্ত সহরটার সৌনধ্য দেখিতে পাওয়! যায়, গয়ার চতুদ্দিকৃই 
প্রায় পাহাড়ে বেষ্টিত। এখানে সর্বশুদ্ধ ৪৫টা তীর্থ স্থান আছে, ইহান 

লকল স্থানেই পিওদান করিতে হয়, কিন্ত অধিকাংশ যাত্রী বিশেষতঃ 

বাঙ্জালী এই 9৪€টী তীর্ধের পরিবর্তে কেবলমাত্র কয়েকটা প্রসিদ্ধ 

ীর্থেরই সেবা করির! থাকেন। 
যাত্রীরা গয়াতে উপস্থিত হইয়া প্রথমে এখানকার পদ্ধতি অনুসারে 

কন্ধনদে সফ্কল্প ও পুষার্চন! করিস পরে বথানিরমে ম্বান ও তর্পণ 
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করেন। বলাবাহুপ্য, প্রানের পর-শ্রীবিষ্ণ প্রীতিকামনায় মর্বং 

দীক্ষিত বাক্তিকে আপন অঙ্গে চন্দনলেপন এবং তিলকধারী হইয়া 

ইষ্রদেব শ্রীতি কামনায় পুনশ্চ গ্ান করিতে হয়। তৎপরে মনে ময 

হে কেশব, হে অনস্ত, হে গোবিন্দ, হে বরাহ, হে পুরুষোত্তম, হে শঙ্। 

হে আধু ও আনন্ববর্ধক! এই তিলক আমার প্রতি প্রসন্ন হউক- 

আহি যে চন্দন ফোট! ধারণ করিতেছি, ইহাই আমাকে কান্তি, লঙ্গ 

অস্তোষ, ম্থখ ও অতুল সৌভাগ্য দান করুক বলিয়া! প্রার্থনা করি] 
হন্ব। 

বাসাবাটী হইতে ফন্তুতে যাইবার পথে তীরের উপরিভাগে সা 

বারি বিস্তর নারিকেল, পুষ্প-তুলসী, তিল ও বের ছাতু এবং ছোন 
ভাঞ্জার দোকান সকল সজ্জীরৃত দেখিতে পাওয়া যায় । এই ফন্তৃতীরে। 

উপস্লিভাগে খায় একটা বাঁধ! ঘাট প্রতিঠিত আছে, শ্নানান্তে ভক্তগ। 

দেই স্থানে পিতৃগণের উদ্দেশে পিগুদান করিয়। থাকেন। পূর্বে এ 

খ্বার্টী অনাবৃত ছিল, উহাতে পিওদানের সময় সকলকে নানা প্রকার 

কষ্টতোগ করিতে হইত। সম্প্রতি এই ঘ্রাটটী পিগদানের ম্বিধাথে 

প্রাতশ্বযণীয়া মহারাই্রীয়া মহারাণী অহল্যা বাই দ্বারা নির্মিত হই 

ভন্কগণের হত উপকার হইয়াছে, উহা লেখনীর দ্বার! ব্যক্ত কর! যায 

বা। তৎপরে অক্ষয় বটবৃক্ষতলে, সর্বশেষে__গদাধরের পাদপন্ে পি 

দান ফরিয়াই বাঙ্গালীগণ নিশ্চিন্ত হইয়! থাকেন । উপরোক্ত বিখাত 

স্থান কয়টা ব্যতীত ফন্তনদের পরপারে অর্থাৎ সীতাকুণ্ডের তীরে 

বালির পিগুদান করিবার ব্যবস্থা! আছে। 

অক্ষয় বটবৃক্ষতলে পিওদানকালে স্থানীয় নিয়মান্থপারে ঘনোমত 

ফাযনা করিয়! একটী ফল দান করিতে হয় এবং জন্মের মত এ ফলটা 

ত্যাগ করিতে হয়, অর্থাৎ এই ভীর্থে মনের যত মানত প্রার্থন করিস 



গদ্দাধয়ের পাদদপন্ের মন্দির ৭৭ 
চিনির রিট ডর 95 তি 

| ফলটী দান করিবেন, যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন উহার 

স্থাদ লইতে প্ররিবেন না । মহধষি গৌতম এখানকার এই বটবৃক্ষ- 

ঢলে বিয়া ৬« হাজার বৎসর মহাদেবের আরাধন! করিয়াছিলেন । 

থিত আছে, এই বটবৃক্ষতলে শ্রান্ধান্তে দক্ষিণাসহ একটী ব্রাহ্মণকে 

ভাঙনে তুই করিতে পারিলে বহু পুণ্য উপার্জন হয়। 

গদাধরের পাদপঘ্ের মন্দির 
এই প্রস্তরময় শ্থন্দর মন্দির ও নাটমন্দিরটা ইন্দোরের মহারাণী 

অহলা! ধাঈ কর্তৃক প্রস্তত হইয়াছে । দূর হইতে এই মন্দিরটার দৃষ্ 
শন ঠিক একথানি কৃষ্তবর্ণ পাথর দণ্ডায়মান রহিয়াছে বলিয়! অন্যান 

হয়। মন্দিরের শিখরদেশে একটা স্বর্ণ নির্মিত চূড়া ও ধ্বজা শোভা 
পাইতেছে, ইহার সন্মুথেই নাটমন্দির আপন শোভা! বিষ্তার করিয়! 

আছে । নাটমন্দিরের চতুদ্দিকই প্রত্তরে বাধান, মধ্যে একটা বৃহৎ ঘণ্টা 

দোহলামান থাকিয়া! যেন ভক্তবুন্দকে ভিতরে প্রবেশ করিয়া গদাধরের 

পাদপস্সে তক্তিদাল করিতে আহ্বান করিতেছে । এই মন্দির ও নাট- 

মান্দরুটী কত 'কাল পূর্বে প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু দেখিলেই যেন নূতন 

বলয়া মনে হয়। মন্দিরাভ্যন্তরে শ্ীশ্রীগদাধরের পাদপলা দেদীপ্যযান। 

তক্ুগণ তথায় পিতৃপুরুষগণেত্র পিওদান করিয়। স্টাছার্দিগকে উদ্ধার 
করেন এবং তৎসঙ্গে নিজে পৃর্বব গণ হইতে মুক্তিলাত করিয়া থাকেন। 

এই পবিক্র পাদপক্প-যিনি একবার হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তিনিই 

ধন্ট, ষ্টাহার জন্ম এবং ক্রিয়াকল পমন্তই ধন্ত বলিতে হইবে; বলাবাহুলা, 

ভগবান গদাধরের কৃপা ব্যতীত কেহই ইহ হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম 
হন না। পাঠকবর্গের প্রীতির লিমিত্ত গদাধরের সেই প্রাচীন মকিব়ের 

একটী চিত্র প্রদত্ত হইল। 



৭৮ তীর্থ-জমণ-কাহিনী 

হরীমন্দিরের চতুঃসীমার আশে-পাশে নান। দেবদেবীর দেবানঃ 
প্রতিঠিত আছে । তন্মধ্যে শ্রশ্রীসত্যনারায়ণজীউ ও মহীরাবণের কাল 
বাড়ীর সম্মুখে মহাবীর হুন্থমানের স্কন্ধে রাম লঙ্ণ মূর্তি দর্শনে এক 
অনির্বাচনীয়ভাবের উদয় হয়। শ্র্রীসত্যনারায়ণজীউর দেবালয়টী 

প্রমন্দিরের বহির্ভাগে সর্যাকুণ্ডের সন্্রিকটে অর্থাৎ ক্নানধাটের পাশে 

অবস্থিত। বাঁসাবাটা হইতে গদাধরের মন্দিরে যাইবার সময় পথিমধো । 
ষে প্রাচীরবেষ্টিত একটা বুহৎ কুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, উহাই হৃর্যা- 

কুণ্ড নামে খ্যাত। বহু উত্তর-পশ্চিম দেশীয় যাত্রী এই কুগুতীরে পিতৃ- 

পুরুষদিগের উদ্দেশে পিগুদান করিয়া থাকেন, এই কুণ্ডের উত্তরদিকে 

প্ত্রীহ্ধযাদেবের একটা মুষ্ঠি প্রতিষ্টিত আছে । কথিত আছে, ভক্তি 

মহকারে এই দেবের পৃজার্চনা করিলে তাহার কৃপায় যাবতীয় বাঘধি 

দুরে পলায়ন করে। হৃর্য্যকুণ্ডী সমতল পথ হইতে অনেক নীচে 
অবপ্থিত। 

সীতাকুণ্ড বা সীতাতীর্ঘ 
গয়ার ফল্তনদের তীর্থঘাটের পরপারে এক উচ্চ পাহাড়ের উপরি- 

ভাগে যে দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে, বথাক্স রামচন্ত্রের শোকে মৃত দশরথ 

ক্ষোতে ভরতের পিও গ্রহণ মা করিয়! ক্ষুংপিপাসায় কাতর হুইয়াছিলেন 

এবং শ্রীরামচন্দ্রের অবর্তমানে সীতাদেবীর নিকট যেরূপ প্রকারে বালির 
পিও গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঠিক মেইরূপ একটা মৃত্তি বায় স্থাপিত 

আছে, এ স্থানটীই সীতাতীর্ঘ নাষে খ্যাত। 

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসতাপালন করিবার জন্ত বনগমন করিলে 

অজপুতর রাজা দশর্থ এ পুত্রের অদর্শনে ক্ষোতে দেহত্যাগ করিস্া- 



সীতাকুণ্ড বা সীতাতীর্থ ৭৯ 

চুলেন, প্রী ভরত মাতুলালয় হইতে প্রত্যাগমনপূর্বক এই সমস্ত ঘটন। 

রগ হইয়! শ্ব্গীয় পিতৃদেব ও শ্রীরাষ শোকে অধীর হইলেন,তৎপরে 

পুরোহিত বশিষ্ঠটদেব ও গুরুজনের উপদেশ মত যথানিয়মে শ্রান্ধ ও 

'পও্াদি সমাপনাস্তে তীর্থে তীর্থে শ্রীরাম উদ্দেশে পরিভ্রমণ করিতে 

[াগিলেন । এদিকে দশরথ রোষভরে কৈকেম্ীর কুব্যবহারে অসস্তষ্ট 

ইয়া যথাসময়ে কৈকেরী-পুত্র রতের পিও গ্রহণ করিলেন না, 

মধিকস্ত পিশাচরূপিণী মধ্যম মহিষী কৈকেয়ীর কুব্যবহার ম্মরণ করিয়া 

গান্তরিক ছুংখে, কুদ্ধ মনে ধরার মধ্যম পুত্রের এই কথা বলিয়া পিও- 

নান রহিত করিলেন যে, “অতঃপর আমার মনস্তাপের জন্য ধরায় 

কথন যেন কোন পিতৃপুরুষ কোন মধ্যম পুত্রের পিও গ্রহণ না করেন ।” 

সেই স্বীয় দশরথ বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া অদ্ঠাপি কোন পিতৃপুরুষ, 
কোন মধ্যম পুত্র পিগুদান করিলেও তাহার! উহা! গ্রহণ করেন ন1। 

রামায়ণ পাঠে উপদেশ পাওয়া যায়, সীতাদেবী শ্রীরাম লক্ষণের 

অন্থুপস্থিতিতে যখন থেলাচ্ছলে এই ফন্তৃতীরে তাহার বাল্য সথিগণকে 

স্মরণ করিয়া কৃত্রিম রুন্ধনপুর্ব্বক পরিবেশন করিতেছিলেন, সেই সময় 

দশরথ তাহার নিকট বালির পিও গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিপেন। 

দেবী স্বর্গীয় রাজাকে তরতের পিগুদানের বিষয় জিভ্তাস। করিলে তদু- 

তরে তিনি বলিয়াছিলেন, “আমি মধ্যম মহিষী পিশাচিনী কৈকেয়ীর 

অসম্ভব বর প্রার্থনায় আস্তরিক ছুঃখিত হইয়া ধরায়--মধ্যম পুত্রের 

পিগুদান অগ্রাহা করিয্াছি।” বলাবাহুল্য, তাহার আদেশ মত কোন 

জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্র ভিন্ন মধ্যম পুর পিওদানের অধিকারী হন না! । 

শ্ীতরত শ্রীরাষচন্ত্রের অন্বেষণকালে যখন গয়াতে উপস্থিত হয়! 

এই অদ্ভুত ঘটনা! শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি লক্ধই্চিত্তে তাহাদের 

আশ্রম স্থানের সঙ্গিকট অবিকল সেইরূপ একটা প্রতিৃদ্তি স্থাপিত 
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করিকা সীতাদেবীর সম্মান রক্ষা! করিলেন । শ্ত্রীলোকমাত্রেই অগ্ভাণি 

একই তীর্থে আপিয়া সাধ্যমতে সীতাদেবীর উদ্দেশে পূজার্চনা করিয়া 
ভরতের প্রতিষ্ঠিত সেই সীতা! মুণ্তির কপালে সিন্দুর লেপন করি 
আপনাদ্দিগকে চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন । ইহার নিয়ভাগে ফল 

তটে দ্শরথ উদ্দেশে বালির পিও দিবার প্রথা মাছে । এই স্থানেই ৫ 

তাহাদের আশ্রম ছিল, উহ! প্রমাণ করাহছবার জন্য স্থানীয় পাণ্ডার' 

অগ্যাপি যাত্রীদ্দিগকে সেই আশ্রমের নিম্ন ভাগে ঘথায় একটী গতীর থা; 

আছে, সেই নিই স্থানে দেবীম্বান ক্ষরিতেন বলিয়া কীর্তন করিয়া 

থাকেন । যাআগণ ফল্তুকে অগ্রঃনলিল! স্থির জ্রানিঘাও ঘথন সীতাকুণ 
নামক শ্বানটীতে উপাস্থত হইবেন, তথন এই নিন্দিষ্ট কুওড স্থানে সাক 

ধানের সহিত পারাপার হইবেন । কেন না, বাস্তবিকই খর স্থানটাতে 
গভীর গহবর আছে। 

ফল্ত 
গয়া লনছরের একমান্জ্ তরস1 এই ফন্ত নদ । বর্ধাকাল তির সকঙগ 

সমই ইছ। প্রায় শু থাকে । আঘাঢ় ও শ্রাবণ মাসে ইহ! জলপূর্ণ 

হইস্কা! প্রবল শ্রোতে নিকটবত্তী গ্রাম সমূহকে প্লাবিত করিয়া! থাকে । 

হাজারিবাগের পাহাড় হইতে বহির্গত ছুইয়া ইহা মোকামার নিকট 

গরঙ্গণর মছিত মিলিত হইয়াছে । পুরাকালে রক্ষার প্রাথনায় প্বয়ং ছবি 

সলিলন্ূপে অবতীর্দ হন। কথিত আছে, দক্ষিণাগ্রিতে ঘন্তকার্গে বঙ্গ! 

[ফে আহাত প্রধান করেন, তাহাতেই ফন্তর উৎপত্তি হইয়াছে । যহা” 

ভারত পাঠে উপদেশ পাওযবা। যায়_-যে গঙ্গ। তীর্থের এত মহিষ, সেই 

গজ! যে বিষ্ুর চরণোছক, শ্রাহরি শ্বরং ভ্রব হইয়া ফন্তুরূপে ধরার অব- 

তীর্ধ হইয়াছেন । এই হেতু গঙ্গা হইতে ফন্তর মহিম। অধিক। 
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মাধবীসতী সীতাদেবী অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন বলি! এই 

চত্ত অন্তঃসলিল। হইয়া অবস্থান করিতেছেন। কথিত আছে, একদ। 

রাম ও লক্ষণ সীতাসহ এখানে অবস্থান করিবার সময় যখন উভয় 

ভ্রতায় ফলাহোরণে গিয়াছিলেন, বাল্যম্বভাববশতঃ সেই সময় সীতা- 

4৪ ফু পাদপদ্মের দিকে সহচরীদিগের উদ্দেশে আপন মনে থেল! 

তভছিলেন, এমন সময়ে পরলোকগত দশরথ তাহার নিকট আসিদ| 

পিএ চাহিলেন | দেবী মনে মনে ভাবিলেন, *্প্রভৃ আমার নিকটে 

নাই, কি প্রকারে পৃজনীঘ় শ্বপ্রদেবকে আমি পিওুদান করিব,” দশর! 

তাঁহাকে চিন্তান্থিতা অবলোকন এবং মনের ভাব অবগত হইয়1 সীতাকে 

মধুর বহন অন্ভমতি করিলেন, “বংলসে ! এইমাত্র ভূমি রুত্রিম রঙ্বন 

কিম্বা মেজ্ধপে তোমার সখিগণকে পরিবেশন করিতেছিলে, সেইরা;ণ 

টি [নর পিগুই আমান ব্রাহ্মণ ছারা মন্্পুত করিয়! প্রদান কর, 

উভাছেঠ মামি পরিতৃপ্ত হইব, কারণ ভরতের পিও অগ্রাহ্া কায 

আন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়াছি।” দেবী তংশ্রবণে ভক্তিসহকারে বালি 

গু প্রদান করিয়া! তাহার আজ্ঞাপালন করিলেন। এদিকে যথাসমচর 

খরাম ও লম্দ্রণ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলে,সীতাদেবী তাহাদের নিজ 

বাথ সমস্ত ঘটন! প্রকাশ করিলেন এবং নিকটবন্তী ফল্তুনদ, বটবুশ্দ 

ও ষে ব্রাহ্মণ দ্বারা পিগুদান করিয়াছিলেন, সেই ব্রাঙ্ষণকে ইহার সভা! 

নতাত। সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে অনুমতি করিলেন। আজ্ঞাপ্রাপে বটর 

বালির পিগুদানের বিষয় সমন্তই সতা বলিল, ব্রাঙ্গণটা পিগুদান সহ 

কোন কথা ন1! বলিয়া কেবল মৌনাবলম্বন করিলেন, কিন্ত ফ-.14. 

ভাঁৰে কোন্ ছলে বালির পিগনান, একেবারে মিথা। বগিগা প্রত 

করিলেন_-এই নিমিত্ত সাধরীপতী লীতাদেবী কুক্ষ' হইদা যি ৮ 

অন্তঃসলিল! হও” বলিয়! অভিশাপ প্রদান করিলেন। রাতে 2 
6 
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হারে অপতর্ট হইয়া আক্তা করিলেন, “তুমি লক্ষ টাক! সঞ্চয় করিলে 
ভিথারী হইবে”, আর বটবৃক্ষের প্রতি সন্তষ্টচিতে- আমার বরে তু 

“অক্ষয় হও* বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। এই নিমিত্ত অস্তাপি বটবুক্ষ 

সীতাদেবীর আশীর্ধাদে চিরজীবন লাভ করিয়া কেবল তাহারই শ্রীচবণ 

ধ্যান করিতেছে । যে ফস্ত--শ্বয়ং শ্রীহরি বলিয়া খ্যাত, আজ সানী, 

সতী সীতার্দেবীর শাপে তাহাকে অন্তঃসলিল! হইয়া অবস্থান করিতে 

হইল। মায়াময় হরির অনন্তলীল1--তিনি লীলাবশে নান! শ্তানে নান' 

ভাবে নান! প্রকারে আপন লীলা প্রকাশ করিতেছেন, প্রমাণশ্বন্ধ* 

সাধবীসতী গান্ধারী ও সীতাদেবীর অভিশাপ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয় 

আপন মহত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। 

রামশিল। 
রামশিলা_এই গিরিজাত নদীর সঙ্গম স্থলে পুর্ণব্র্গ ভগবান 

রামচন্দ্র সীতাদেবীসহ স্নান করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত ইহার নাম 

রামশিল! তীর্থ হইয়াছে । প্রীভরত--নিরস্তর এই স্থানে পুণাবান লোক- 

দিগের সহিত বাস করিতেন এবং তৎকর্তৃক এখানে শ্রীরাম, সীতা, 

লক্ষণ ও বহুতর খধি মুগ্তি সংস্থাপিত হইয়াছে । পাহাড়ের উপরিভাগে 

একটা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। পূর্বে এই পাহাড়ে উঠিরার কোন 

সোপান ছিল না, একদা! প্রঃতংস্মরণীয় টিকারীরাজ রএ বাক্স সিং এই 

স্থানে পাহাড়ে আরোহণ সময় যাত্রীদিগের, ক দেখি বারি হৃদয়ে 

তিনি লিজ ব্যয়ে ইহ ইহাতে তিন শত ধাপ_সিঁকি_প্রস্তও করাইগ্না পাঁধা- 

রপর বিশেষ সুবিধা! করিয়া দিয়াচ্ছেন। 



ভীম পাহাড় ৮৩ 

ব্রক্মযোনি পাহাড় 
গয়া সহর মধ্যে যতগুলি পাহাড় আছে, তন্মধ্যে এই ব্রগ্নয়োনি 

পাঠুড়টী সর্ধোচ্চ। ব্রহ্মযোনি পাহাড়টা সমতলভূষি হইতে হছার 
শিখরদেশ পরাস্ত সর্বশুদ্ধ_৩৫০টা প্রশস্ত সিড়ি আছে। স্থানীয় পৃজারীর 
৷নকট উপদেশ পাইলাম, ধর্ধপ্রাণা মহারাষ্্রীয়া মহারাণী অহল্যা বাঈ 
কষ্ঠুক এই প্রশস্ত সোপানগুলি নির্মিত হইয়াছে । এই উচ্চ পাহাড়ের 
'শধরদেশে সাবিত্রী, গায়ত্রী ও সরস্বতী মৃষ্তি প্রতিটিত আছে। ইহার 
মধা গাগে একমপর্খ্ে একটা কুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাকালে 
“রান (ব্রদ্ধা) স্থানে যজ্ত করিয়া যে গো-দান করিয়াছপেন, 
অগ্ভাপি যাত্রীরা সেই গোম্পদ চিহ্ন এখানে দেখিতে পাইয়া থাকেন। 
পাহাড়ের অপরু-পার্শে বন্মযোনি নামে আর একটা গুহা আছে, প্রবাজ 
এইরূপ যে-যদ্দি কোন তক্ত &ঁ গুহায় গ্রবেশ করিম! তদত্যন্তর হইতে 
বাত হন, ইহার ফলে তাহাকে আর কথন জঠর যন্ত্রণা ভোগ 
করতে হয় না, আধকন্ত অস্তিম সময় তাহার পরম পদ লাভ হয়। 

ভীম পাহাড় 
এখানে একটা পাহাড়ের উপর এক স্থানে একটী গভীর গছ্র 

দেখিতে পাওয়া বার়। কথিত আছে, দ্বিতীয় পাণডব ভীমসেন পিতৃ. 
পুরুষদিগের উদ্দেশে যে সময় এই পাহাড়ের উপর বসিয়া পিও প্রদান 
করেন, সেই সময় তাহার বাম হাটুর তরে পাহাড় স্থানটা এইরূপ 
গহ্বরে পরিণত হয়; সুতরাং এই পাহাড়টী ভীম পাহাড় নামে এখানে 
ধ্যাত হইগাছে। 

স্পা ৬০ 



৮৪ তীর্থজমণ-কাছিনী 

গয়া তীর্ঘের উৎপত্তি 
ত্রিপুরান্থরের-_গয়া নামে এক মহা বৈষ্ণব ও পরাক্রমশালী পুত্র 

ছিলেন। তিনি পিতৃসিংহাসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া একদা অমাত্যগণের 

নিকট অবগত হইলেন যে, দেবতারা কৌশল বিস্তারপূর্বক তাহার 
পিভৃদ্দেবকে বিনাশ করিয়াছেন । এই ভয়াবহ সংবাদে তিনি ক্ষোতে 

অধীর হইলেন এবং ক্রোধান্বিতকলেবরে পিতৃমরি দেবগণের বিরুদ্ধে 

তৎক্ষণাৎ সটৈন্তে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। বলাবাহুল্য, অমর দেবগণকে 

1তনি বারন্বার যুদ্ধে পরাজিত করিয়া নানাপ্রকার কষ্ট গ্রদান করিতে 

লাগিলেন) তথন দেবগণ গঞ্না্থরের অমিতবিক্রম দর্শনে ত্রাসিত হইয়্ 

ব্র্ধার শরণাপন্ন হইলেন । চত্ুরানণ তাহাদিগকে ভীতচিত্ত অবলোকন 

এবং আগ্বোপান্ত সমস্ত বিষয় অবগত হুইয়া বৈকুগ্টপতির আশ্রয় লইতে 
, আদেশ করিলেন, অধিকন্তু তাহাদিগকে আশ্বান দিয় আরও বলিলেন 

ঘে, শ্বপ্র আমিও তোমাদের পশ্চাদগামী হইব। 
বৈকুণ্ঠ__হুর্য্যের নিকট হুইতে লক্ষ যোজন উর্ধে চত্তরমা পরিদৃ 

হইয়। থাকে, চন্ত্রম! হইতে লক্ষ যোজন উপরে নক্ষত্রমণ্ডল, নক্ষত্রমগ্ল 

হইতে দ্বিলক্ষ যোজন উপরে বুধ, বুধ হইতে ছুই লক্ষ যোজন উর্ধে 

শুক্র, শুক্র হইতে ছুই লক্ষ উর্ধে মঙ্গল, মঙ্গল হইতে নিষুতঘ্বয় যোজন 
উদ্ধে বৃহস্পতি, দেবগুরু বৃহস্পতি হইতে ছুই লক্ষ যোল্ধন উর্ধে শনি, 
শনি হইতে ছুই লক্ষ যোজন উদ্ধে ফ্রব অবস্থিত। ফ্রব হইতে চতুস্কোরি 
যোজন উর্ধে মত্যলোক, সেই লত্যলোক হইতে এক যোজন উপরি- 
ভাগে বৈকুণ্ঠ শোভ1 পাইতেছে। দেবগণ কৃতাঞ্জলিপুটে তথায় সেই 
বৈকৃ্টপতির নিকট আপনাপন মনোবেদন! প্রকাশ করাতে, ভগবান 

ভাহাদেন সর্বপশ্াতে বদ্ধাকে অবলোকন কনিয়া চতুরাননকে জ্বী 



গায়! তীর্থের উৎপান্তি ৮ 

্ 

যজ্ঞ আহুতি করিতে আদেশ করিলেন এবং এর বজ্ঞ পুর্ণ হইবার সমস্ত 

তান স্বরং বিশ্বস্তর মুত্তিতে অধিষ্ঠান হইয়। দেবতাদিগের ক্লেশ দূর 

করিবেন বলিয়। সকলকে সাস্ববনা করিলেন, অধিকস্ত গয়ান্ুরের পবিস 

শরীরটীকে এ যজ্ঞ স্থান নিদ্দেশ করিবার জন্ত ব্রঙ্গাকে ইিত করিয়া 

দিলেন। ব্রহ্ম এইরূপ উপদেশ পাইয়া তখন দেবগণসহ বৈকুণ হইতে 

গয়ামুরের নিকট আতিথ্য স্বীকার করিলেন। 

বক্ষাকে দেবগণসহ অতিথিরূপে স্বীয় পুরে আগত দেখিয়া গয়াসুরু 

প্রথমে নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে দৈতাপতির 

অমান্যগণ ব্রহ্মা যে নিশ্চয় কোন দুরভিসন্ধি সিষ্কি করিবার জন্য এই 

উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, উহ] গর়াস্থরকে বারম্বার উপদেশ দিতে 

লাগিলেন। পরম বৈষ্ণব গয়া--তখন স্থির করিলেন যে, ব্রহ্মা ত্রিলোক- 

পৃঙ্য। বাহার আদেশ পালন করিবার জন্ত কি দেব, কি দৈত্য, কি 

দানব সকলেই লালায়িত, আজ কিন! পুজ্যপদ সেই ব্রহ্মার আদেশ 

পালন করিবার জন্য আমি অমাত্যগণের পরামর্শে পরাধ্মুখ হইব? ইহা! 

আমার ন্তায় ব্যক্তির কখনই শোভা পায় না। এইরূপ নানা প্রকার 

চিন্তা করিয়া তিনি যুক্তকরে ব্রহ্মাকে সম্বোধনপূর্ববক বলিলেন, পছ্থে 

ব্রাহ্মণ ! খন শ্বয়ং আপাঁন 'অতিথিরূপে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া 

সেন, হাতেই আমার জন্ম সফল বোধ করিতেছি । এক্ষণে আপনার 

কোন্ আজ্ঞা পালন করিতে হইবে, আন্া! করুন ?” 

বক্ধা গয়ার অচলা ভক্কিতে মুগ্ধ হঠর়া বলিলেন, “বৎস গঙ্গা ! আহি 

একটা ষন্ত করিতে মনন্থ করিয়াছি, পৃপিখীতে যে সমস্ত স্থান দেখি- 

ক্ছি, উহ্থাপেক্ষা তোমার শরীরই পবিত্র জ্ঞানে এখানে আতিথ্য 

স্বীকার করিয়াছি, অতএব যক্তার্থে ভামার পবিত্র শরীরটা দান করিয়া, 

আমার এই শুভ কর্ধে সহারতা কর।” 



৮৩ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 

গয়াশ্ুর তাহার সহায়তা করিবার মানসে তখন বিনা আপত্তিতে 

সম্মত হইয়া কোলছল পর্বতের নৈধত ভাগে শিরদেশ, ধাজপুর নাভি, 

দেশ এৰং চন্ত্রভাগাতে পাদদ্ধয় বিস্তার করিয়। ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ব্রহ্মাকে 

বলেন, “ভগবান ! আপনার শুভ যজ্ঞ কারধ্যের সহায়তা করিবার 

নিমিত্ত আমার এই প্রশস্ত শরীর আপনাকে দান করিলাম, এক্ষণে 

আপনি ইচ্ছান্ুরূপ ইহার উপর ষজ্জ আরস্ত করুন|” 

বিধাতা--ইত্যাবমরে আপন মানস হইতে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের স্যগ্ঁ 

করিলেন এ+ং শুভ কার্ধ্যপিদ্ধির অভিলাষে ততক্ষণাৎ দৈত্যপতিকে এ 

ঘক্সে আবদ্ধ করিলেন । এইবূপে গয়াস্থর তথায় আবদ্ধ হইলে পর ক্রন্ধা 

সেই যজ্ঞে পৃর্ণাহুতি প্রদ্দান করিয়া যজ্তায় যুপকাষ্ঠগুলি ব্রহ্মসরোবরে 

স্তাপন করিবার সময়, যন্রভূমে গয়াস্থরকে চলিবার উপক্রম করিতেছে 

দেখিতে পাইলেন? স্থতরাং চিন্তিতমনে ধর্শরাজকে তদীয় গৃহস্থিত 

ক্রোশব্যাপী অতিভারশিল! ( শাপত্রষ্ট ধর্ত্রতা ) গয়ার মন্তকের উপর 

স্বাপন করিতে আদেশ করিলেন। বলাবাহুল্য, আদেশমাত্র ধর্শরাজ 

উহ! গ্রতিপালন করিলেন । তদ্দর্শনে মহাপরাক্রমশালী গয়াস্থর, ব্রহ্মার 

বাধহারে অসন্তঙ্ হইয়া সেই অতিভারশিলা থণ্ডখানি মস্তকে স্থাপিত 

থাকিলেও চলিবার উপক্রম করিলেন, ফলতঃ বিধাতা সত্বর দেবগণকে 

স্ব স্ব বাহনে আরোহণপূর্বক এ শিলাথণ্ডের উপর অবস্থান করিতে 

অনুমতি করিলেন। কুদ্রাদি দ্েবগণ অচলভাবে প্র শিলার উপর অব- 

স্বান করিয়াও গয়াকে নিশ্চল করিতে সমর্থ হইলেন না। তথন ব্রহ্মা 

নিরুপায় হুহয়া জগংচিস্তামণি আ্রাহরিকে ন্মরণ করিলেন । ধন্ত গয়ান্থুর 
ধন্ত তোমার প্রেম ও ভক্তি! যেবিধাতার হঙ্গিতমাত্র স্থষ্টিস্থিতিলন্ন 

' সয়। আজ তাহাকে-- তোমার ন্ায় ভক্তবীরের নিকট পরাজয় স্বীকার 
করিয়া শ্রীহরির শরণাপন্ন হইতে হইল। ত্ৃক্তবৎসল ভগবান! একই 



গয়। তীর্থের উৎপত্তি ৮৭ 

হ্ণেই তুমি ভক্তের মান বৃদ্ধি করিয়! থাক। পুরাণে শুনিয়াছি, একদ! 

অংপনি উপদেশচ্ছলে আপনার ভক্ত নারদ খধিকে বলিয়াছিলেন, 

“সকলে আমায় শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া কীর্তন করেন সত্য, কিন্তু স্থির 

ভ্রানিও, আমাপেক্ষা আমার ভক্ত শ্রেষ্ঠ ।” ভগবান ! এই নিমিত্ত তুমি 

পর নাম “হরি” গ্রহণ করিয়াছ, কেন না তুমি সকল সময় সকল 

প্রাণীর সকল বিষয়ই সহজে হরণ করিয়া ভক্তের মান বুদ্ধি করিয়া 

থাক--উদ্বাহরণস্বরূপ প্ব্রন্গার এই যজ্স্থল।» ব্রন্ধা যজ্েশ্বর প্টহরিকে 

স্মরণ করিবামাত্র তিনি খিশ্বন্তর মুর্তি ধারণপূর্দক ব্রঙ্গার যজ্ঞস্থলে এ 

শিলার উপর এক পদ স্থাপন করিলেন। সেই শ্রীপদ স্পর্শে গয়ানুর 

দির্রাজ্ঞানল|ভে দেবতাদ্দিগের ছলন! বুঝিতে পারিলেন এবং করুণস্বরে 

তাহাকে বলিতে লাগিলেন, *“ষজ্ঞেশ্বর ! তুমি কৃপাপূর্ববক যে এক পদ 
আমার মন্তকোপরি স্থাপন করিয়াছ, উহাতেই আমি সৌভাগ্যবোধ 

করিতেছি । অন্তর্যামিন্! তুমি যার হৃদয়ে পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করি- 

তেছ, তার আবার দ্বিতীয় পদের কিসের আবশ্যক ? কিন্তু হে শ্রীহরি! 

“আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনার জাদেশমাত্র কি আমি নিশ্চল হইতাম 

মা, সুরুগণ বৃথ। বজ্ঞের আড়ন্বর দেখাইয়া আমার এরূপ কষ্ট দিতেছেন 

কি নিমিত্ত?” 

যে দেব সর্বসংহারকর্ত।, ধাহার কৃপায় আমি সর্বত্র পলকে প্রলয় 

ঘটাইতে পারি,সেই দেব যখন পর্ণউক্্রের ভার আমার হদয়ে বিরাজমান, 

তখন আমি কি কাহারও ছলনায় বশীভূত থাকিব? আপনার আদেশ 

পাইলে এই দণ্ডে আমি দেবগণতে হার সমুচিত প্রতিফল প্রদান 

করিতে পারি ? ভক্তবীর গয়াস্ুরের বাকো সন্তষ্ঠ হুইয়। গদাধর 
তাহাকে অভিলধিত বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন । বহু পুর্ব 

হইতে গন্থার হৃদয়ে একটা উচ্চ আশ! জাগিতেছিল, এক্ষণে সেই বানন। 



৮৮ তীর্ধ-ভ্রমণ-কাহিনী 
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পূর্ণ করিবার স্থযোগ প্রাপ্ত হইয়া তিনি যজ্জেশ্বরের নিকট এই নর 
প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, ভগবান! যদি আমার প্রতি সদয় হই 

থাকেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন_ষতদিন পৃথিবী, পর্বত, 

নক্ষত্র, চন্দ্র ও ুর্ধ্য বর্তমান থাকিবে, ততদিন আমার এই মস্তক্থিৰ 

শিলার উপর ব্রদ্ধা, বিষ, মহেশ্বর এবং অন্তান্য দেবগণ ধাহারা এক্ষত 

বর্তমান আছেন, তাহাদিগকে সদাসর্ধদ। প্রসন্ন মনে উপস্থিত থাকিছে 

হইবে। এই যজ্ঞক্ষেত্রটা আমার নামানুপারে প্রপিদ্ধ করিতে হইবে 
এবং আমার অভিলাষ মত ইহাতে পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ সকল আমি! 

লোকহিতার্থে অবস্থান করুন, শ্রীচরণে আরও নিবেদন করিভেছি-- 

এই তীর্থে আপনার বরপ্রভাবে লোকে স্নান ও তর্পণ করিলে দেন, 

পিগদানের অধিক ফল প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হয়, শেষ প্রার্থনা এই-.. 

বাহার! পিওদান করিবে তাহারা সহক্রকুলের সহিত আপনি মুক্তিলাত 

করিতে সমর্থ হইবে। হে গদাধর। আমার ্রকান্তিক ইচ্ছা সয়ং 

আপনাকে তাহাদের প্রদত্ত এ পৃ! গ্রহণ করিতে হইবে, শেষ বক্তব্য 

এই-যাহারা এই স্থানে পিগদান করিবে, প্রাণাস্থে তাচাদ্িগকে 

ব্রহ্গলোকে স্থান দিতে হইবে. যে ভক্ত এই ক্ষেত্রে আসিয়। শুদ্ধচিত্তে 

ত্রিরাত্র বাস করিবে, সে বন্ষহত্াযাদি মহাপাউক হইলেও আমার এই 
বরপ্রতাবে যেন মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। হে যজ্ঞেশ্বর ) আমার 

আর একটা বাসনা বলবতী হইতেছে, যেদিন আমার মন্তকোপরি 

কাহারঞ পিওদান না হইবে বা উপরোক্ত প্রার্থনার কোনরূপ ক্র 

পরিলক্ষিত হইবে, সেইদ্িনই আমি আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গপূর্বক যেন 

পিতৃম্মরি দেবগণকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিতে সমর্থ হই ।* 
ভক্তৰংসল ভগবান শ্রীহরি গ্তথাস্ত* বলিয়া ভক্তের সকল প্রার্থনাই 
[পুর্ণ করিলেন। এইকপে পর়োপকারী মছাবীর বৈষাৰ প্রধান গ্রয়ঁ 



গয়াতীর্থে গয়ালীদের আদি রত্বাস্ত ৮৯ 

সবরের মহতী ইচ্ছার গুণে এবং শ্রীরির কৃপায় তীর্থশ্রেষ্ঠ "গয়াক্ষেত্রের” 

উৎপত্তি হইয়াছে। কথিত আছে, গয়ার পাশাগণ এই বিষয়ের সত্য! 

গমাণ করিবার অভিপ্রায়ে একদিন এখানে পিগুদান করেন নাই; 

ঠিক সন্ধার সময় শিল! পিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল, তখন পাগারা 

পিএ প্রদান করিয়া! নির্ভয়চিন্তে অবস্থান করিলেন। বিষুপাদপন্সের 

বাগান বেদীমধ্ো যে দ'র্থারৃতি পদচিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, উহ্হাই গদ1- 

ধরের প্রীপদচিহ্ৃ বলিয়। কথিত । 

যে সকল ভক্ত এই তীর্ধে মানিয়! গদদাধরের শ্রীপদচিহ্ৃ নিজ্রালয়ে 

লয়! আসিতে ইচ্ছা করিবেন, ভীহারা স্বীয় গয়ালীর নিকট পূর্ব 

দিবুম ছুই আনা পয়সা জম! দিলেই নুতন কাপড়ের উপর গদাধরের 

চন্দনে অস্কিত শ্রীপদচিহ্ন প্রাপ্ত হইবেন। প্রত্যহ 'দরিবাভাগ এখানে 

ভকগণের পিগুদান লইয়া অত্যন্ত জনতা হয়, স্রুতরাং সুক্ক্ূপে এ 

পবিত্র পাদপল্স দর্শনে অন্যান্ত বাঘা হয়? কিন্তু প্রতি রাত্রিতে হখন 

এই শ্রীপাদপদ্সের শৃঙ্গার বেশ হইয়া আরতি হয়”তখন এ পৰিভ্র পাদপদ্স 
চিহ্নটা চন্দন লিগ্র হয়া এক অপূর্ব শ্রীধারণ করে, অতএব ভক্তগণ ! 

সকল কর্ম ত্যাগ করিয়া এই সন্ধা! আরতি দর্শন করিতে অবরেষা 
করিবেন না। 

গয়াতীর্থে গয়ালীদের আদি বৃত্তান্ত 
মন্জকালে ব্্গা আপন মানস হইতে যে সকল যাজ্তক ব্রাহ্মণ 

এখানে স্বজন করিয়াছিলেন, তাহাদের সকলকে €ই তীর্থস্থানে বাস 

করিতে আজ্ঞা করিয়া পঞ্চাশখানি গ্রাম, পঞ্চক্রোথ গহাতে থে উপ- 

করণ, সুন্দর সুর গৃহ, কামধেনু, দ্বৃতপূ্ণ নদী, দর্ধেপুণ নরোবর, অঙ্গ 



১০ তীর্থ-অ্রমণ-কাহিনী 

পূর্ণ পাহাড় প্রভৃতি এইরূপ নানাপ্রকার দ্রব্যাদি দান করিয়া তাহাদেঃ 

জীবিকা] নির্বাহের উপায় ক্রয়! দিলেন এবং তীহাদ্দিগকে উপদেশ 

দিলেন যে, আমি তোমাদের যাহা দান করিলাম, উহাতে তোমাদের 

ভরণপোষণের পক্ষে যথেষ্ট হইবে । অতএব আমার আদেশ মন 

তোমরা আর কাহারও নিকট কথন কিছু প্রার্থনা না করিয়া ইহাতেই 

সন্তষ্ট থাকিও.এইরূপ আদেশ করিয়া তিনি ব্রহ্ম'লাকে গমন করিলেন 

কিছুকাল অতীত হইবার পর এক সময় ধর্্দারণ্য নামে এক মহত যন্ভ 

আরস্ত হইল। বলাব'ছুলা, ত্ী যজ্ঞে এই সকল ব্রাহ্মণগণও নিমন্তিত 

হইলেন, দুর্ভাগাবশত: তাহারা লোভের বশবর্তী হইয়। ব্রহ্মার পূর্ব 

আদেশ বিস্মরণ হইলেন এবং যন্তম্থিত ধন-রত্ব সকল দানস্বরূপ প্রহর 

করিয়া স্বীয় পুরে উপস্থিত হইলেল। অন্তর্যামিন্ ব্রহ্মা! তখন তাহা- 
দের ব্যবহারে অসস্তষ্ট হইয়া এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন 

যে, হে ব্রাহ্মণগণ। তোমরা আমার বাক্য অমান্য করিয়াছ, স্থতরাং 

আদার আদেশে তোমাদের বিষয়-তৃষ্ণা বলবত হইবে, বিদ্যাহীন হইবে, 

এ গ্বানে অর্াধির পর্বত সকল পাষাণময় হইবে, নদী সকল জলমগ্ 

হইবে, গৃহ সকল মৃত্তিকাময় হইবে এবং আমার ইচ্ছানুলারে কামধেনু 
কল স্বর্গে গনন করুক। কোপাণ্িত ব্রহ্মার ঈদৃশ কঠোর আদেশ 
শ্রবণ করিয়া তাহার! করুণ স্বরে বিলাপ করিতে করিতে চতুর*ননকে 

তাহাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় স্থির করিতে অনুরোধ করিলেন, 

তখন তাহাদের কাতর অন্থরোধে তিনি কপাপরবশ হইয়া এই অগ্ুমতি 

করিলেন যে-_বৈষ্বশ্রে্ট গয়াসুরের প্রার্থনায় এবং শ্রীহরির ক₹কপায় 

এই ক্ষেত্র এক্ষণে তীথশ্রেষ্ট হইয়াছে; হৃতরাং যতদিন চক্র হুরধ্য বর্ত- 
মান থাকিবে; ততদিন ভক্ঞগণ এখানে পিভূগণের উদ্দেশে পিগুদান 

ক্ষ'রতে আসিবে, বে ব্যক্তি এখানে শ্রাঙ্ধাদি সম্পাদনপূর্বক শেষে 
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তোষাদের পুজ! করিবে, আমার বরপ্রভাবে সেব্যকক্ত নিঃসন্দেহে 

হক্ষালাকে স্তান পাইবে । বলাবাহুলা, সেই সকল শাপগ্রস্ত ব্রাহ্মণগণের 

বংশধহ্গণ এক্ষাণে এখানে গয়ালী নামে খ্যাত হইয়াছেন, এই কারণে 

ঘ'তীগণ গয়' তীর্থে শ্রাদ্ধাদি সমাপনাস্তে শেষে ইহাদের নারিকেল, 

পৈতা, ম্পারি ও টাক] দিয়া চরণ পৃক্পা করিয়! থাকেন এবং সাধ্যমতে 
'পরণামীদানে হ্থুফল গ্রহণ করেন। চৈত্র মাসে মধুগয়া! ও ভাদ্র মাসে 

সিংহগয়! করিবার জন্য বিস্তর যাত্রী এই তীর্থে আগিয়া থাকেন। 

ুদ্ধগয়। 
ফল্ততার হইতে প্রান ছয় মাইল পাকা বাধা রাস্তার উপর দিয়! 

ঘোড়ার গাড়ী বা এক। গাড়ীর সাহায্যে বুদ্ধগন্পাতে যাইতে হয়, কিন্বা 
পদব্রজেও গমন করা যায়। এই স্থান পুর্বে বুদ্ধদেবের তপস্তা শ্রম ছিল, 
৬হ কারণে ইহার নাম বুদ্ধগয়া হইয়াছে । দেশপুজ্য মহাঝ্ম! শাক্য- 

সিংহ-ঘনি ধরায় বুদ্ধ অবতার নামে খ্যাত, সেই দেব এথানে দাধন। 
ক'রয়া সিদ্ধিলাভ করেন ) এই কারণে এই স্থানটা বুদ্ধগয়া নামে প্রসিদ্ধ 
হইরাছে। 

এখানকার বুদ্ধদেবের প্রাচীন মন্দিরটা পুরীর শ্রীমন্দির অপেক্ষা 
উচ্চ; আবার এই বুদ্ধ মন্দিরটীর কারুকার্য দর্শন কঙ্গিলে দর্শকবৃন্দকে 
চমংকত হইতে ছয়। মন্দিরের চতুঃসীমার মধ্যে নানাবিধ দেবদেবীর 
মূর্তি, প্রাতঃন্মরণীরা মহারাণী অহলা। বাঈয়ের প্রতিমুত্তি এবং পঞ্চপাণ্ডৰ, 
»াত] কুস্তীদেবীনহ এক মন্দির মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তাহাদের 

দর্শন পাইবেন । অহলা। বাঈয়ের কাধ্যকলাপ দর্শনে সাধারণে তাহাকে 

দেখার সায় ভক্তি ও পু] করিয়! থাকেন, এই নিমিত্ত এই পবিশ্ব 
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স্থানে তাহার একটা প্রতিযৃর্তি স্থাপিত হইয়াছে । এতন্তিন্ন এপ 

বিস্তর প্রাচীনকালের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের বহি 

গুকটী দ্বিতল প্রশস্ত মঠ আছে-_-উহাতে যে সকল সাধু, সন্্যাসীগ, 
বাস করেন, তাহাদিগকে দর্শন করিলে ভক্তির উদয় হইয়া থাতে। 

বুদ্ধগয়ার মন্দির সীমানা ফটকের মধো প্রবেশ করিয়া পশ্চিম পাঙ্ছ? 
এক কক্ষমধো বৃদ্ধ অবহাবের যে এবটী সুন্দর মন্খবরপ্রপ্তর নিশ্রিত হও 

ও অপর কক্ষে কাচমধাস্থ্ যেস্থবর্ণময় প্রতিমুত্তির দর্শন পাওয়া যা, 

উহাতে চিত্তে পরম ভক্তির উদ্রেক হয়। বুদ্ধগয়ার বিখ্যাত মিন 

পশ্চাতে পদ্ম নামে এক পুণ্য পুফরিণী আছে। কথিত আছে বান, 

অপুত্রক ইহার পবিভ্রবারি স্পর্শ করিলে ভগর-স্বু্ধদেবের কৃপ। খন 

পদ্ঘের গ্যাঁয় পুত্র বা কন্যা লাভ করিতে সমর্থ হন। এই স্থানে একট 

কথা বলিবার আছে, কি গপ্না কি বৃদ্ধগয়া সকল স্থানেই দোকানী 
৭২২ টাক1 ওজনের সের ব্যবহার করিয়া থাকেন। অর্থাৎ এখান 

একটী দের স্লিকাতার সের অপেক্ষা ৮২ ভরি ওজনে কম। গয়াত' 

স্মানের চতুঃদীমার মধো যে সকল হালুইকরের দোকান আঙ্ছে, এ 

সকল দোকানে ছানার পাকের মিষ্টান্্ের পরিবর্তে কেবল ক্ষীত্ের 

মিষ্টান্ পাওয়া যায়, এইরূপ দোকান এখানে অনেক থাকায় বাত্রী য 

বেশী হউক না কেন, কাহাকেও খাগ্-সামশ্রীর জন্য কোনবূপ ক 
পাইতে চয় না, আর এক কথা-_-সকল দোকানেই সচরাচর আটার 

লুচি বিজ্তয় হইয়া থাকে,কিন্ত যস্তপি কোন গ্রাহক পেই সঙ্কল দোকানে 

ময়দার লুচির জণ্ড আদেশ করেন, ভাহা হইলে তাহারা ততক্ষণাং 

ময়দাত্র লুচি ভাজিয়] দির! থাকেন। অনেকের £থানকার বাবা 

জানা না থাকার তাহার! মনে করেন, গয়াতে বেধ হয় ময়দার লুঠ . 

পাওয়। ঘা না। এইরূপ আর একটী বিষয় ঝঁলব, গর়্াতে পাই অর্থাৎ 
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রাজি পাই, ঢেপুরা ও কলিকাতার পয়স| প্রচলিত আছে, কিন্ত 

কাহার পয়সা এখানে “ডবল” বালয় প্রসিদ্ধ । কোন দ্রব্য-সামগ্রা 

এন করিবার মনয় দৌকানীরা পাই হিসাবে দর চার, কিন্তু বিদেশী 
মগ্রঘাত্রার! তাহাদের নিকট ইংরাজী পাইএর দ্রব্য লইয়া! একটী কলি- 

*তর গ্রচলিত পরুস। দিয়া থাকেন, ইহাতে তাহাদের অনেক ক্ষতি 
চ॥, মতএব এক পর়সার দ্রব্য খরিদের সময় “্ডবল* বলিয়৷ চাহিবেন, 

ইধার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। 

মামরা বুদ্ধগয়া হইতে তীর্থ স্তানে প্রত্যাবর্তনপূর্বক এখানকার 
বি নিযমগ্ডুলি গালনসহকারে-ত্রাঙ্গণ, গয়ালীভোজন, আরও 

গরাুতিদ, হস সুফল গ্রহণপূর্বাক গয়া হইতে কাশী যাইবার 

জগ প্রস্থত হঈলাম। গয়াত ত্রাঙ্মণভোজন করাইয়। তাহাদিগকে সাধা- 

নত এ্ণা দানে সন্ধষ্ট কারতে পারা যায়, কিন্তু একটা গয়ালী ভোজন 

করাহৃণে তিনি অভাব পক্ষে 1৭ আনার কম দক্ষিণা গ্রহণ করেন না। 

নে ধা। হউক, আমর! এটরূপে তীথশ্রেষ্ঠ গয়ার নিিই নিয়মগুলি 

পাহান করুম এবার এখান হইতে কড লাইনের পাহায্যে বলার 

ব মধাপথ দিয়া কাণীর বিশ্বেশ্বরের শ্রীরণ বনানার নিমিত্ত পুত 

যাত্র। করিলাম । পথিমধ্যে একবার এই বক্সারের জগদ্বিখ্যাত গ্লোর 

নৈপুণা ও স্থাপত্া কৌশল দেখিবার জন্ত অল্প সময় নু করিয়া! বক্সার 

ঠেশনে মবতরণ করিয়াছিলাম। 
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বক্সার 
বল্সার__ই-আই-রেল কোম্পানীর একটা বিখ্যাত জংশন ষ্টেশন 

পুরাকাল হইতে ইংরাজ রাজত্ব পর্যান্ত এথানে অনেকগুলি উল্েখযোগা 

যুদ্ধ হওয়াতে ভারতবাসীর নিকট ইহার নাম আরও প্রসিদ্ধ হইয়াছে। 

হিন্দু রাজন্তবর্গের সহিত এই বক্সারে দ্বিতীয় যুদ্ধে যে সন্ধিস্থাপনা হয়, 

তাহাতে মোগল সম্রাট সা.আলমকোর1 এলাহাবাদ ও দেয়ার। নবাব 

স্থজাউন্দৌল! অযোধ্যা এবং ইংরাজের! বঙ্গ, বেহার ও উড়িষবণ । ০ 

লাত করেন। তৎকালীয় সেই প্রসিদ্ধ নবাব লশ্লিঘমালি খার প্রালীন 

প্রাসাদ ভবনের ধ্বংমাবশেষ অগ্ভাপি এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। 

এই স্থানেই ক্ষত্রিনশ্রে্ঠ বিশ্বামিত্রের তপোবন ছিল। কথিত আছে, 

ভগবান শ্রীরামচন্ত্র হরধন্ ভঙ্গ করিয়! সীতাদেবীকে বিবাহ করিতে 

যাইবার সময় স্বেচ্ছায় তাহার তপোবনে অবস্থান করিয়া খষির মনো. 

বাঞ্ছ পূর্ণ করিয়াছিলেন, তৎপরে এখান হইতে মি'থলায় যাইবার পথে 

ছাপরার সন্গিকট মহামুনি গৌতমের আশ্রমে পদার্পন করিলে সেই 
পবিভ্র পাদস্পর্শে শাপত্র্&া গৌতম পদবী “অহলাযাদেবী* আপন স্বরপত্ব 
প্রান্ত হইয়াছিলেন। 

বল্পার ঠ্রেশনের জঅনতিদূরে মহাকারা মহা-মায়াবিনী তারক! 
রাক্ষসীর বিহার স্থান ছিল। ভগবান প্ররামচন্ত্র এক শরে তাহাকে 

বিনাশপুর্ববক উদ্ধার করিলে যে স্থানে তাহার মুতদ্েহ পতিত হয়, সেই 
নিদিষ্ট স্থানটী অস্ভাপি এখানে *তারক1 নালা” নামে প্রসিদ্ধ হইয়া 
অতীত ঘটনার বির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই মায়াবিনী তারক! 

রাক্ষলীকে বিনাশ করিবার ৭র রঘুখীর, নিঞটস্থ আতগাম। গঙ্গাতে 



বসার ৯ 
পাম্প? 

এ আক শা 

'ন করিয়! এখানে যে লিঙ্গমৃত্তি গ্রতিষ্টাপূর্বক পৃজ1 করেন,সেই রামে- 

ঘরদব অগ্তাপি বঝ্সারে বর্তমান থাকি! ভকগণকে দর্শনদানে উদ্ধার 

তরাতেছেন। যাত্রীগণ এ স্থানে এই রামেশ্বরদেবের দর্শনের কাঙ্গাল 

হয়াত মালিহা থাকেন। স্থানীয় পূজারীদিগের নিকট উপদেশ পাই- 

লাম, যদি কোন স্ত্রীলোক ভক্তিনহকারে এই শ্ররামচন্ত্র প্রতিষ্ঠিত শিব- 
(সঙ্গে মন্তকে গঙ্গাবারি গ্রদদান করেন, তাহ। হইলে তিনি অবার্থ 

$াহার কৃপায় শ্রীরাম-পত্বী সীতাদেবীর মায় মনের মত পতি রওলাভ 

করিতে নমর্থ হন। টি 

বন্সারে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের একটা প্রকাণ্ড অশ্বশাল! স্থাপিত 

শা তাপ? সু অশিক্ষিত বন অশবগুলি যন্ধের সত শিক্ষিত 
যা বিবিধ দেশে দ্ধাথে প্রেরিত হইয়া থাকে । বৎসরের মধো দুই. 

বর এখানে ছুটী মেলা হয়, ইহার প্রথমটা মাঘীসংক্রাত্তিতে অপরটা 

চেত্র সংক্রান্তিতে মহ] মমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কম্মোপলক্ষে 

থক্সারে বিস্তর বাঙ্গালীদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। 

পি 
ফির 



গর প্েশন হইতে অবিমুক্ক ক্ষেত্র বা কাশীযাইতে হইলে ই-আই. 
প্লেলযোগে মোগল রাই নামক ষ্টেশনে নাময়া আউদ-রহিলুহধঃ 
রেলের পৃথক্ লাইনে কাশী বাবেনারস ক্যাণ্টক্রন পাখক শরনে 
অবতরণ করিতে হয়। কলিকাতা হইতে কানা ৪২৯ মাইল দুরে অব- 
স্থিত, কিন্তু গর! হইতে কাশীর দূরতা ১৩৭ মাইল মাত্র । আমরা গা 
হুইতে বক্সার তৎপরে কাশী যাত্রা করিয়াছিলাম, কাশী সহরটী গঙ্গার 
উত্তরতীরে ছুই ক্রোশ স্থান অধিকার করিয়া আছে, কিন্তু ইহার পরিধি 
পঞ্চ ক্রোশ, সহরের সম্মুখেই গঙ্গা অন্ধ চন্দ্রাকৃতি অবস্থায় অবস্থিত। 
এই স্থানের কূপ, মৃত্তিকা, নদ ও মন্দির এমন কিযে সকল ভল্ত 
এখানে বান করেন, স্থান মাহাত্ম্যগুণে সে সমস্তই পবিত্র । এতীর্ধে 
গঙ্গা তীরবর্তী ৭* হাত উচ্চ একটা পাহাড়ের উপরিভাগে কাশী সহ্রটী 
প্রতিষ্টিত। যে নকল যাত্রী কাশী নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিবেন, 
তাহারা অশ্বযান বা জলযানে ত্থতীরে উপস্থিত হইতে পারেন । জল- 
যানে বাত্রাকালীন পাহাড়ের উপরিভাগ হইতে গঙ্গাতীর পর্যান্ত 
পাথরের ধাপযুক্ত বাধান ঘাটগুলির মনোহর দৃষ্ঠাবলি নয়নপথে পতিত 
হইলে জাননে অধীর হইবেন-আর ধীছারা বেনারস কাশণ্টনমেন্টে 
নামক ছ্েশনে অবতরণ করিবেন, তাহার! তথ! হইতে অশ্বানে লহরের 



কাশী ৯৭ 

'ধ্য পথ দিয়! তীর্থতীরে যাত্রা করেন। এ সহরটী কেবল মন্দির, 

'মস্জিদ ও সুন্দর সুন্দর পাচতালা, ছয়তালা অন্রালকা, এতত্তিন্ন ষাড় 

ও সিড়ীতে পরিপুর্ণ। যে সকল যাত্রী কাশী নামক ঠ্েশন হইতে 

গঙ্গার এক টান! শআ্রোতে নৌকায় উঠিয়া! তার্থতারে যাইবেন, তাহারা 

সহরের প্রতি একবার দৃষ্টি করিলে প্রথমেহ মোগল সন্রাট ওুরঙগজেবের 

অত্যুচ্চ সুন্দর স্তস্তযুক্ত মসঞ্জি্টী দোখতে পাহবেন। পাঠকবর্গের, 

গ্রতর নামত্ত কাশীর একটী সাধারণ দৃশ্তের চিত্র প্রদত্ত হইল। 

পুণ্য স্থান কাশী-_-পৃব্বে এত পারার ও পারচ্ছর ছিল না, ইহার 

অধিকাংশ স্থানই বনজঙগলে পরিপূর্ণ ছিল,তথাপি ভক্তগণ কাণী মাহাত্মা 
অথগত হইয়৷ সেই এর্গম পথেক্ত্রীপু ত্র সমভিব্যাহারে দলে দলে উপস্থিত 

হইতেন এবং ভগবান বিশ্বেখবরের দশন ও তাহার প্রতিষ্ঠিত মণি" 

কশিকাতে স্নান করিয়া মাপনাপন সুকিপথ পরিষ্কার করিতেন । তং- 

পরে ১৭৭৫ ধৃঃ বথন নগন্ুটা ইংরাঞ্জদিগের অধীন হয়, তদবধি ইহার 

শ্রীনুদ্ধি হইতে লাগিল। সেই প্রাতীন বনজঙগ্গলাবৃত কাণী বর্তঘানকালে 

একটী বিব্যাত লহুরে পরিণত হুইয়াছে। এখানে কলের জগ, গ্যাসের 

আশো, পুলিস, আদালত, জজকোট প্রভৃতি আরও অশ্বযান, গো-যান, 

এক্ক। গাড়া বা আহারায় কোন দ্রব্যেরহ অভাব নাই । কাশীতে সকল 
ধন্মাবলম্বায় লোকর্দিগকে অবস্থান করিতে দোঁখতে পাওয়। যায়। 

কাশী-_হিন্ুদিগের একটী প্রাচীন মহাতীর্থ স্থান । এখানে 
ীবগণ শুভাগুভ সমস্ত কর্ম ক্ষয় করির় পরম ব্রন্ধে লীন হইতে বমর্থ 
হয় বালয়া ইহার নাম কাশী হুইয়াছে। কাশীতে হিন্দুদিগের প্রতিষ্ঠিত 
বত দেবালঙ্ আছে, অপর কোন ভার্থস্থানে এত অধিক নাই। কাশী 
গথণ্ডাল অতি বক্র এবং কতকগ্ল রাস! এত সঙ্কার্ণ যে গাড়ী চলে না, 

সে বাহ! হউক, এখানকার গনিপথে প্রবেশ করিলে নুতন বাত্রাতিগকে 
7 
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সহজেই ত্রমে পতিত হুইতে হয়, কারণ সমস্ত গলি পথগুলির আকৃতি 
প্রায় একই রূপ। অধিকাংশ বাটীগুলি প্রস্তর নির্মিত, এই গলি পথের 
ছু পার্থে যে সকল বাটা নির্টিত আছে, তাহার অনেক স্থলে ছয়তালা 
উচ্চ অষ্রালিকাগুলি পরস্পর সংযুক্ত থাকায় যেন একটা বাটী বলিয়াই 
অনুমান হয়। সকল প্রকার পণা দ্রব্য এখানে পাওয়৷ যায়, নানা 
ধরণের পিত্বলের বাসন, চুরি, জরির সাড়ী ও কিংখাপ এই সমস্ত দ্রবা 
সামগ্রী এখানকার বিখ্যাত। 

যানীগণ কাশীর তীর্থতীরে উপস্থিত হইয়া! প্রথমে স্ব শ্ব পাঁও| মনো, 
নীত করিয়! লইবেন, তৎপরে তাহাদের প্রদত্ত বাসা বাটীতে আপন 
রব্য-সামগ্রী স্বাপনপৃব্বক কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর যে দেবের দর্শনের 
কাঙ্গাল হইয়। কত কষ্ট কত অথবার স্বীকার করিয়া এই পুণা স্থানে 
উপাস্থত হইলেন, এক্ষণে পাঙ্ার সাহায্যে ধুল1 পায়ে সেই ভগবান 
বিশ্বেশ্বরজীউর পবিত্র লিঙ্গমুত্তি একবার দরশন করিবেন । আমরা 
কাশাতে উপস্থিত হইয়। রামঠনাঠন লক্ষীনারায়ণ নামক এক ব্যক্তিকে 
পাওাপদে মান্ত করিয়াছলাম। তাহার ঠিকানা--দশাশ্বমেধ ঘাটের 
উপরিভাগে । 

ধিণম দিবসেই চক্রতীর্ঘ বা মণিকণিকাতে স্নান করিবার নিয়ম । 
কাশীতে এই (প্রথম ল্লানের সময় পৈতা, গুপারি বা হরিতকী, পঞ্চরত্ব, 
নাবিকেল ও পু্পের আবশ্তাক হইবে। সর্ধ প্রথমে যথানিয়মে এই চক্রু- 
তীর্থ সঙ্থকপপূর্ববক ক্গান, তর্পণ সমাপ্ত করিবার পর স্কানীর তীর্থঘাটের 
উপরিভ্ভাগে ৮তারকব্রদ্ধ তারকেম্বর ও ঈশানেশ্বরদেবকে ভক্তিপৃর্বক 
অর্চন] করিয়া দর্শন করিবেন। কেন না, এই প্রভু কাশীবাসীগণের 
আন্তিষ সময় স্বীয় দক্ষিণ হত্ত দ্বারা তারকত্রক্ষ নাম প্রদান করিয়া 

 আবগণকে তবযস্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়। থাকেন; প্রমাণস্বরূপ দেখিতে 



কাশী ৯৯ 

পাওয়া যায় যে-_-কাশীস্থ জীবগণ মৃত্যুকালীন তাহাদের দক্ষিণ কর্ণ 
উত্বোলন করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়া! থাকে । এ হেন কাশীতে কাছার না 

বাস করিতে ইচ্ছা! হয়? ততপরে তগবান বিশ্বেশ্বরের দর্শন পথে ঢুণ্ডি- 

রাঙ্গ গণেশজীউ, দণ্ডপাপি, শূলপাি, মহেশ্বর ও মহাবিষু। গরভৃতি দেব- 

গণকে দর্শন ও অর্চনা! করিবেন । এই সমস্ত পবিত্র বিগ্রহ মূর্তির 

দর্শনাস্তে দেবাদিদেব ভগবান বিশ্বেশ্বরের শ্ীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া 

মংনামত মানত প্রার্থনা করিবেন এবং তর্ভিসহকারে ভক্তিদানপূর্ব্বক 

তাঁহার পৃজার্চন। করিবেন । পুজার ধময় গঙ্গা! জল, পুষ্প, বিব্বপঞ্র, 
অপতপ-তওুল, গাঁজা, সিদ্ধি, ছৃগ্ধ, রক্তচনন, সাধ্যমতে স্বর্ণ বা রৌপ্য 
নির্মিত বিবপর দক্ষিণাসহ নৈবেদ্য “প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া! ভক্তিপূর্ব্বক 

পৃক্ার্চনা করিতে হয়। পূজ। সমাপনান্তে মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার 
বিধি আছে। 

মহাদেবের প্রণাম-ননস্তভাং বিরূপাক্ষ নমন্তে দিবা চক্ষাধো নমঃ 

পিনাক হস্তায় ব্জ হন্তায়বৈনমঃ। নমঃ হিশুল হস্তায় দণগ্ডপাণি 
পাণয়ে। নমঃ ব্রেলোকায নাথায় ভূতানাং পাতয়ে নমঃ। নমঃ শিবায় 
শান্তার কারণত্রয়ছেতবে, নিব্দেয়ামি চাক্মানং তংগণ্তি পরমেশ্বর । 

অন্তার্থঃ- হে পরমেশ্বর ! তুমি মঙগলন্গরূপ, তুমি শাঙ্গমূরি, জগতের 

কারণ, যে সত্ব, রজঃ, তমঃ-_এই তিনের কারণ ডুদি, আমি তোমাকে 

আত্মসমর্পণ করিতেছি, কেন না তুমিই জগতেন্ একমাত্র গতি; হে 
দেবাদিদেব মহেশ্বর ! তুমি সকল লোকের গুরু ও ঈশ্বর এবং যে সকল 
ব্ক্কির ইচ্ছা পুর্ণ হয় না, তাহাদের ইচ্ছা পূরণ করিতে তুমি কয্পতরুর 

স্কায, সৃতরাং আমি তোমাকে অন্তরের সহিত প্রণাম করি। 

তৎপর়ে দক্ষিণ ₹ম্তের অন্গষ্ঠ ও তঙ্জনী দ্বার! দক্ষিণ গণ্ডে আখাত 
করিয়। “বম্ বম্” শবে মুখবাস্ড করিতে হয়। 



১০০ তীর্ধ-ভ্রমণ-কাহিনী 

বিশেষ দ্েষ্ব্য-_পুজান্তে দেবতাকে নিশ্্াল্যে রাখিতে নাই, 
কি দিবা, কি রাত্র সকল সময়েই উত্তর মুখে শিবপূজা কর্তব্য । 

বিশ্বেশ্বর মহাদেবের সুবর্ণ মন্দিরহই এখানকার সর্বপ্রধান, অর্থাৎ 

কাশী সরে ছোট বড় অন্যান ১৫০০ শত মন্দির আছে, তন্মধো তগ- 

বান বিশ্বেশ্বর ও কেদারেশ্বরজী উর মন্দির--এই ছুইটারই মান্য অধিক। 

বিশ্বেশ্বরজীউর মন্দিরটা প্রদক্ষিণ করিবার সময় ইহার চতুর্দিকে বিবিধ 

প্রকার শিবলিঙ্গ মৃক্রর দর্শন লাভে কত 'মানন্দ অন্থভব করিবেন, উঠ! 

লেখনীর দ্বার! ব্যক্ত কর! যায় না, কেন না, মোগল সম্রাট ওরঙগজেব, 

বিশ্বেশ্বরের আদি মন্দিরটা ধ্বংস করিবার আদেশ প্রদান করিলে এই 
সকল বিগ্রহ মুর্তি তথ! হইতে আনীত হুইয়া এই নবপ্রতিষ্টিত মন্দিরের 

চতুদ্দিকে যথানিয়মে স্থাপিত হইয়াছে । পূর্বে এই মন্দিরটা সামান্তরূপে 

নাম্মতছিল। কোন এক সময় মহারাঙ্গ রণঞ্জিতসিংহ বাহাছুর সাংঘাতিক 

পীড়াক্রান্ত হইলে,তিনি দীর্ঘ জীবন ও আরোগ্যলাভের আশায় ভগবান 

বিশ্বেশ্বরের নিকট মানত করেন যে, “ভগবান আমায় রোগমুক্ত করুন, 
আমি আরোগা হইলে আপনার শ্রীমন্দিরটী নৃতন কলেবরে নিশ্াণ 

করাইন্থা ইহা শ্বর্ণপাতে মঙ্ডিত করিয়া দিব ।” বিশ্বেশ্বরের কুপাক়্ তিনি 

অল্পদিনের মধ্যে সম্পূর্ণন্পে আরোগা লাভ করিলে পর. রাজা নিজ 

ব্যয়ে বর্তমান মন্দিরটী নির্মাণ করাইয়। পূর্ব গ্রতিজ্ঞা পালন করেন। 

এই মন্দিরটী সুন্দর কারুকাধ্যবিশিষ্ট এবং হস্ত দ্বার! যত দূর স্পর্শ হয়, 
ত্বাহার উপর হইতে উচ্চ চূড়া পর্যাস্ত সমম্তই স্থুবণ পাতে আবৃত । 
চূড়ার শীর্ষদেশে ত্রিশূল ও তৎপার্থে একটা স্বর্ণের পতাকা বাযুতরে 

আন্দোলিত হইতেছে, ইহার এই সকল সৌনার্ধ্য দর্শন করিলে চমৎকুত 
হইতে হয়। সন্মুখেই নাটমন্দির, তথায় এক শ্বেত প্রস্তর নির্পিত তগ- 

বানের বাহন *ৰৃষমুদ্তিটা এখানকার শোতা বিস্তার করিয়া আছে। 



কাশী ১০১ 

মনিব চত্বরের উপরিভাগে এক বৃহৎ ঘণ্টা দোছুল্যমান-_ভক্তগণ ইহাতে 

হা দিয়! আপনাপন আগমনবার্তী ঘোষণ! করিয়া থাকেন। লাষ- 

মন্দিরে এই বৃষমূর্তি বাতীত আরও অপরাপব বিস্তর লিঙ্ষমুত্ঠি প্রতিঠিত 
আচে । এ তীর্থে উপস্থিত হইয়া সাধামত দেবতা, ব্রাহ্মণ ও অতিথি- 

দিগকে তৃপ্রিসাধন করিবার চেষ্টা করিবেন, কখন কাহারও সহিত 'অনৎ 

বানচার, কলহ বাপাপকাধ্যে মন দিবেন না, কারণ কথিত আছে, 

মহাদেবই কাশীর সৃষ্টিকর্তা ও রাজা-_-এ রাজাটী তাহার ত্রিশূলের 

উপরে অবস্থিত । এই অবিমুক্ৃক্ষেত্রে অগণা ছোট ছোট দেবালয় 

বাঙীত বিস্তার প্রসিদ্ধ মন্দির ও ২০০ শত মসজিদ শোভা পাইতেছে। 

তিন্দুরা যেন্ূপ শেষ অবস্থায় কাশীবাস করিতে ভালবাসেন, মুসল- 

মানেরাও সেইব্ূপ মক্কায় বাস করিতে বামনা করেন। 

তকুমাত্রেই কোন পবিত্র তীর্থ স্থানে উপস্থিত হইয়া মংন্যা ভক্ষণ 

করেন না। ইহার প্রধান কারণ এই যে মত্ন্ত-সকল গ্রাণীর মাংস 

আহার ব1 ভক্ষণ করিয়া! থাকে, স্বুতরাং মতস্ক ভক্ষণ করিলে সকল 

প্রাণীর মাংসই ভক্ষণ করা হয়; এই কারণবশতঃ তীর্থ স্থানে মতন 
তক্ষণ নিষিদ্ধ। কথিত আছে, ভগবান মহেশর মতন মাংসাহারী বাক্তি- 

গণের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করেন। 

যাহারা সতত মৎস্ত ভক্ষণ করেন, তাহাদের জান 

আবশ্যক,কোন্ স্থানের কিরূপ মতস্তের আস্বাদ করিলে 
পরিণামে স্বাস্থ্যের গুণ কিরূপ উৎপক্ন হয় ;__ 

সরোবরজাত মত্ম্য-_মধুর, শ্িগ্ক, বাযুনাশক ও বল- 

কারক। 



১০২ তীর্থ-ভ্রযণ-কাহিনী ৫:৫২ শট দু 

নদী মতস্তের গুগ_ মধুর, পুষ্টিকর, শ্লশ্মাসর্চারক ও মূ 
বিরেচক। 

নির্বরজাঁত মতস্ত-_শুক্র, বল এবং চক্ষুদীন্তি বৃদ্ধিকর | 
কৃপজাত মৎস্য-_ শুক্র, শ্রেম্ম! ও যলমুত্র বৃদ্ধিকারক | 
লবণীক্জ এবং অল্পজলের মৎস্ত-_নিস্তেজ । 
বৃহৎ মওস্য--শুক্র বৃদ্ধিকর, মলবৃদ্ধিকারী ও গুরুপাক। 

ক্ষুদ্র মৎস্য- বলকারক, লঘু ও ধারক। 
শুষ্ক মংহ্য-কফনাশক, বিরেচক ও অত্যন্ত গুরুপাক। 
পচ] মতস্যা-___বাষু, পিত্ত, কফ বুদ্ধিকর। 

পোড়া মতস্য- মাংস, শুক্র ও বলবুদ্ধিকারক। 
ভাঁজ মত্স্য-_শুক্র ও বলবৃদ্ধিকর। 
লোন] মৎস্য-_সারক, রোচক, কফ ও পিত্ত বৃদ্ধিকর এবং 

৭ শুরুপাক। 

শাক মৎস্য অর্থাৎ ( মতস্তের দম )__অত্যন্ত পুষ্টিকর ও 
গুক্রবৃদ্ধিকর। | 

আইসযুক্ত মস্যমাত্রেই- _বল, বীর্য্য ও পুষ্টিকর। 
মৎস্য ডিম্ব-__মেহনাশক ও অতিশয় শুক্রবৃদ্ধিকর, পুিকর, 

বলকারক, কফ ও মেদবৃদ্ধিকর, কিন্তু ইহা অস্বাস্থ্যকর ও গুরুপাক। 
প্রতি সন্ধ্যার পর কাশীতে বিশ্বেশ্বরের বথানিযমে আরতি হইয়া 

থাকে। তক্তগণ এই. পবিভ্র স্থানে উপস্থিত হইয়া সকল বর্শা পও 
করিয়! সন্ধ্যার পর ভগবানের এট আরতি দর্শন করিতে অবহেলা 
করিবেন না, কারণ ঘণ্টাবাপী এই আরতির সময় মহারাই্ীয় ব্রাহ্মণ 
গণের সরিৎসার বেদপাঠ ও সুমধুর মন্ত্র উচ্চারণ, ভক্তদিগের কর্ণকুহরে 
প্রবেশ করিলেই এক অনির্বচনীয় স্বর্গীয় ভাবের উদয় হইয়া জনকে 



কাশী ১০৬ 
টিটিনিটেটটিটিকিনিররা বাটিতে 

যেন আরতি বাগ্ের সহিত প্হর-ছর বোম্-বোম্* শবে আনন্দিত করিয়া 

ঠাহারই ধ্যানে নিমগ্র করিতে থাকে। ইহ! দর্শনে মহ পাপীর পাষাখ 

ছয়ও তক্তিরসে ভ্রব হয়। 

সন্ধ্যা-_ধিনি গায়ত্রী, তিনিই সন্ধ্যা। একই দ্বিধা হইয়। ভিন্ন 
নাধে অবস্থান করিতেছেন, সুতরাং এই সন্ধ্যার উপাসন। কলে 

বিষ্ণুর উপাসনা! কর! হয় এবং এই নিমিত্ত যাবতীয় দেবালয়েই যখ।- 
নিয়মে যথাসময়ে সন্ধা] আরতি হইয়া থাকে। 

অন্নপর্ণাদেবীর মন্দির-_-ভগবান বিশ্বেশ্বরের শ্রীমন্দিরের 

পশ্চিমপার্ে এই দেবালয়টা অবাস্থত। এই দেবী-মান্দরের চতুদ্দিকই 

ভিক্ুকে পরিবৃত। ইহা! বিশ্বেশ্বরজীউর মন্দির অপেক্ষ। কিঞিং বুহ- 

দায়তন বলিয়া! অনুমান হয়, মন্দিরাভান্তরে নানালঙ্কারে ভৃধিত। ম 

ঘেন তূবনমোহিনীরূপে পুরী আলোকিত করিয়া! তক্তগণকে দর্শনধানে 
উদ্ধার করিবার জন্ত বিরাজ করিতেছেন। এখানকার পুজ্জারী ত্রাক্মণকে 

প্রণামী ব্যতীত পৃথক্ কিছু অর্থ দান করিলে তিনি সন্তচিত্তে ভক্ত- 

গণকে মায়ের শিণাপোরি আদি মুত্তি দশন করাইয়া থাকেন। আমরা 

বাটী হইতে দেবার পৃজার্চনার নিমন্ত যে দিন্দুর, কপূর, সাঙজলমেত 
সিন্দুর-চুব্রী, লালপাড় লাড়ী, সোণার নথ, লোহা, থালা, গেলাম ও 

মনল৷ প্রভৃতি সাধ্যমত সংগ্রহ করিয়া লইয়া [গয়াছলাম, এ সমপ্ত 

জ্রব্য-সামগ্রী দেবাগ্কানে বযথানিরষে গ্রদানপৃব্বক আপনাপন ব্রত উদঘ।- 

পন করিলাম। জগজ্জননীর এক পার্থ ভগবান হুর্ধযদেবের শ্রীমৃত্তি 

বিরাজমান থাকয়। মোহান্ধ যানব্দিগকে সেই দেবীমৃত্তির শ্রীচরণ ধ্যান 

করিতে উপদেশ দিতেছেন। 

জরপূর্ণাদেবীর মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমদিকে ঢুিয়াজ গণেশজাউয় 
দেবালর এবাস্থত। এছ দেবের পৃণ।চ্চন। একান্ত কব, কেন না, 
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পি শপ পল 

সিদ্ধিদাত1! গণেশজাউর রুপায় ভক্তের সকল বাপনা সিদ্ধ ভয়! 

থাকে। 

কালভৈরবনাথের মন্দির-__এই দেবালয়ে প্রবেশ করিলে 

সর্ধপ্রথমে তৈরবনাথের রৌপ্যময় ছুইটী চক্ষু ও পার্খে তাহার বাহন, 

কুকুরের মৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ভৈরবনাথ কাশীর কোতয়ালরূণে 

কাশীবাসীদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। 

একদা “অবায় কে ?* এই বিষয় তর্ক করিতে করিতে ব্রদ্গা ও 

বিষুঃ উভয়ে বিবাদ উপস্থিত হয়। বিবাদ স্থলে মুঙ্িমান চারি বেদ 

উপস্থিত হয়া মঙ্কাদেবকে “অবায়” বলেন. তথাপি তাহারা বিবাদ 

কপ্সিতে থাকেন,এমন সময় পাতাল হইতে এক জ্যাতিঃ উত্িত হইল) 

মে জ্যোতির্মার মৃত্তি মধো শৃলপাণি বদ্রকে দেখিয়াই ব্রহ্মা কহিলেন, 

রুদ্র! আমি তোমার পিতা, তুমি আমাকে প্রণাম কর ।” 

কড্রদেব তত্শ্রবণে কুপিত হইলে, তাহার ললাট হইতে এক ভয়ঙ্কর 

পৃরুষ বাহির হটল--তিনিই কালভৈরব। রুদ্রদ্দেবের আজ্ঞায় সেই 

ভয়ঙ্কর প্রুষ মৃত্ি ব্রহ্মার উর্ধাদিকের এক মস্তক ছেদন কলিলেন ; তদা- 
শনে ব্রহ্ম! ও নিষুঃ উয়েই তাভাঁর স্তব করিতে লাগিলেন, তাহাদের 

শ্তবে তু হইয়া তিনি শাস্তমুর্তি ধারণ করতঃ বিবাদে ক্ষান্ত তইলেন সত্য, 

কিন্ত রঙ্গার ছিন্ন মস্তক হস্ত হইতে ম্থলিত হইল না; স্তরাং উবার 
প্রতিকারকল্পে তিনি নান] তীর্থ স্থান পর্যটন করিয়া অবশেষে কাশীতে 

গুবেশ করিবামাত্র সেই হ্ম্তসংলগ্র ছিল মস্তক ম্ধ্লত হইয়া পড়িল, 
তখন কালটনৈরব বলিলেন, “আত, কাশী কি মহ্বাতীর্থ। আমি আজ 

হইতে এই কাশী সহরের প্রতিহারী রঠিলাম।” এই নিমিত্ত যাত্রীগণ 

কাশীতে আসিয়া কালভৈরবদেবের পৃজ1 করিয়া পাকেন। কেন না, 

এই দেবকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে কাশীবাসের বিশ্ব বটে। 



কাশী ১০৪ 
: শাল 

| জ্ঞানবাপী_-গণপতি কৃত একটা পবিত্র কৃপ। বাপীর তলায় 

হাইবার সোপান আছে, ইহার নিয্নদেশ কাশীর উত্তরগামিনী গঙ্গার 

সহিহ সংলগ্র। তীস্থানে নন্দীর একটা প্রতিমূর্তি আছে, অর্থাৎ সম্ুথে 

গ্রকাও প্রস্থরময় বৃষ স্থাপিত হইয়াছে । কথিত আছে. গজানন--_ 

ভগবান বিশ্বেশ্বরকে মান করাইবার জন্য তাহার আদেশ মত তীহারই 

তিশলের দ্বার] এখানে এই কুপটী খনন করেন এবং বিশ্বেশ্বরকে উহাতে 

ন্বান করান। বিশেশ্বর এই কূপজলে স্নান করিয়া সন্ভুষ্ট হইলে গণেশকে 

বর প্রার্থনা করিতে ম্মাদেশ করিলেন, তখন গণেশ সুযোগ উপস্থিত 

দেখিয়! এই প্রার্থনা করিলেন যে. “ভগবান! আপনার বর প্রভাবে এই 

কুণ্ড বেন কাশীর সর্ব তীর্থাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়।” 

বিশ্বেশ্বর “তথাস্ত !* বলিয়! এই কৃপের নাম পজ্ঞানবাপী” রাখিলেন 
এবং বলিলেন, যে ব্যক্তি কাশীতে আপগিয়া তোমার নির্মিত এই বাপীর 

সেবার্চন! করিবে, সে আমার কৃপায় দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়। শস্তে শ্বর্গী- 

রোহণ করিতে সমর্থ হইবে। এই হেতু ভক্তগণ কাশীতে আসিয়! 
মুক্তি কামন! করিয়৷ জ্ঞানবাপীর পৃজার্চনা করিয়। থাকেন । যেরূপ 
গুরুদীক্ষ। বাতীত কোন করশ্বগুদ্ধ হুর না, সেইরূপ কাশীতে আসিয়া 

এই জ্ঞানবাপীর পুজার্চনা না করিলে তাহার কোন কর্ণ শুদ্ধ হয় না। 

শীতলাদেবীর মন্দির-__জানবাপীর সগ্িকটেই শীতলাদেবীয় 

মন্দির বিদ্যমান । এই প্রশস্ম মন্দির মধো শীতলাদেবীসহ তাহার সপ্ত 

ভগ্মীর দর্শনলাত করিতে সমর্থ হইবেন । ভক্তগণ এই দেবালয়ে প্রবেশ 

কিয়া শীতলাদেবীর কপালে নিনদুর দান করিয়া আপন্যা্দগকে চরিতার্থ 

বোধ করিয় থাকেন। 

নবগ্রহের মন্দির__-কালউৈরব ও দণ্ডপাণির মন্দিরের দাঝা- 

মাঝি স্থানে নবগ্রহছদেবের মন্দিরটা অবস্থিত। মনুষ্যমাত্রেরই এই নব- 
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গ্রহকে পুার্চন। করিয়! সন্ত রাখা কর্তব্য, কেন না মানবদেহ ধার 

করিলেই তাহাদ্দের ফলভোগ করিতে হয়। এই সকল গ্রহগণকে দঃ 

রাখিতে পারিলে সকলেই নুথে থাকিতে পারেন । 

মনুষ্যমাত্রেই এই নখগ্রহ কর্তৃক পরিচালিত হুহয়া। থাকেন, সুতরাং 

প্রত্যহ শয্যাত্যাগের পৃব্ধে গ্রহগণের যথানিয়মে ্তব করিতে পারিলে 

উক্ত ব্যক্তির দিন স্বচ্ছন্দে তালয় ভাল অতিবাহিত হয়, কিন্তু তাহা- 

দের ফলভোগ করিতে হয়। বলাবাহুল্য যে, গ্রহগণ তুষ্ঠ থাকিনে 

তাহার। ভক্তগণের প্রতি শান্তঙাবে ফলদান করিয়া থাকেন, অতএব 

চ্ুধীব্যক্তির প্রতাহ নবগ্রহের শ্তব কর! উচিত। কখিত আছে, স্বয়ং 

খুরুকেও তাহাদের ফঞ্ভোগ করিতে হয়, এব্যিয়ে একটা প্রাচীন 

উপাখ্যান প্রকাশিত হইল। 

পুণ্স্থান নবন্ধীপের অন্তর্গত কোন এক পলীর প্রান্তভাগে দেব 

নারায়ণ নামক জনৈক আচাধ্য বান করিতেন। তথায় তাহার প্রতি- 

ভিত একটা চতুষ্পাটা টোল ছিল, স্বয়ং দেখনারায়ণ উক্ত টোলে সাধ্য" 

মত ছাত্র্দিগকে শক্ষাদদান করিতেন এবং তাহাদের গুণাঙগুসারে উপাধি 

প্রদান করিতেন। ভাগক্রমে যেকোন ছাত্র তাহার নিকট *মহ!' 

মহোপাধ্যান্ত” উপাধি প্রাপ্ত হইতেন,তাগাকে চির প্রথান্থুসারে দিখিবয়ে 

বহির্গত হইতে হইত। আচাধ্য দেবশারারণ মহাশয়ের অলাধারণ 

ক্ষমতার গুণে কখন কোন ছাত্র কোথাও পরাজয় স্বীকার করিয়া 

প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন এরূপ শুনিতে পাওয়। যার নাই। দেবনাকায়ণ 

এই কারণে ভ্রিতৃবন বিখ্যাত হইয়াছিলেন, এমন কি স্বর্গেও এই 

মহাত্মা কীর্তি তত ঘোধিত হইত। 

এ কদ! গ্রহগণ পরাক্ষ। করিবার অভিলাষে নরটী সুত্রী কুমারবেশে 

হ৫ধাষে এই আচাধ্য মহাশয়ের নিকট [খগ(গ্যান কসবা আছলায 
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অনিথিরূপে উপস্থিত হইলেন। এভাবংকাল দেবনারার়ণের কোন 

সন্তান সন্তনত না থাকায় এবং এই মকল বালকর্পী গ্রহগণের ভক্তি ও 

রন্গাতে মুগ্ধ হইপা তিনি মাগ্রহের সহিত হাহাদের আভিলাষপূর্ণ করিতে 

শ্বকৃত হইলেন । এইরূপে তাহারা আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে ব্রাঙ্মীও 

বাংসল্যভাবে উক্ত নয়টা বালককে ন্বী॥ পুত্রের স্তাযু পালন করিতে 

লাগিলেন । এদিকে অল্প্নের মধ্যে তাহার! টোলের যাবতীয় ছাত্র- 

দিগের মধো শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিলে মকলেই আশ্চর্ধ্যান্িত হইয়! 

তাহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কিন্ধু বাল্যন্বভাববশতঃ 

অপরাপর ছাত্রের ঈর্ধান্বিত হইয়। যাহাতে তাহার! তথায় আর ন! 

থাকেন, এই অভিপ্রায়ে এ সকল বাণকদিগের প্রতি কুব্যবহ্থার করিতে 
লাগলেন। গ্রহগণ সহপাটীদ্দিগের মনোভাব অবগত হইয়া সকলে পরা- 

মর্শপর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিতে মনস্থ করিলেন। 

পর দিবস গ্রত্যুষে যথানিয়মে যথাসময়ে ঠাহার! সকলে কৃতাঙ্জলি- 

পুটে গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়! আপনাপন বক্তব্য বিষয় জ্ঞাপন 

করিয়া বলিলেন, পগুরো ! আমাপনাদের আশীব্বাদে আমরা সকলেই 

এখানে নিরাপদে অবশ্থান করিয়। পরম সুখে দিনাতিপাত করিয়াছি এবং 

আপনার কৃপায় যাহ! শিক্ষালাভ করিয়াছি, উহাতেই নিজের! গৌরবা- 

ম্বিত বোধ করিতেছি, এক্ষণে সবিনয় প্রার্থনা-_আপনি স্বেচ্ছা আমা- 

দের নিকট হইতে দক্ষিণা রণপূর্ক বিদায়ের অনুমতি প্রদান করুন ।” 

আচাধ্য মহাশয় তাহাদের মায়ায় অত্যান্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং 

এত অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা যে তাহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করি- 

বেন, তাহ! তিনি পুর্বে একবার স্বপ্নেও কখন তাবেন নাই, স্থতরাং 

এই মর্বরভেদী বাকো গুরুজ্জীকে আন্তরিক ছঃখিত হইতে হছুইল। বলা" 

বাছুন, মায়ার মোছিনীশক্তিতে তিনি বহক্ষণ এই সকল চাদমুখ নিরী- 
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ক্ষণ করাতে গুক্জীর হদয়ে এক অনির্বচনীয় ভাবের উদয় ভইল। 

তখন তিনি বালকগুলিকে মধুর সম্ভাষণে বলিলেন, “বতলগণ ! তোমা" 

দের ভক্তিতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি এক্ষণে নোমাদের 

শিক্ষাপ্তরু,অতএব আমার নিকট অকপটচিত্তে তোমাদের সঠিক পরিচয় 

প্রদানপূর্পক সাধ্যমত দক্ষিণা প্রদান কর।” গ্রহগণ তাহার আদেশ 

শিরোধার্ধা করিয়া তখন আপনাপন যথার্থ পরিচয় প্রদান করিলেন। 

এই অসম্ভব ব্যাপারে গুরুজী আশ্চর্য্যান্িত হইয়া! স্বীয় পত্বীর নিকট 

আগ্যোপাস্ত সমন্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলেন এবং তাহাদের মধ্যে কাহার 

নিকট কিন্ুপ দক্ষিণ! গ্রহণ করিবেন, ইহাই বহুক্ষণ বাদানুবাদের পর 

স্থির করিয়া বলিলেন, *দ্বগণ ॥ বহু পুণাফলে আপনাদের দর্শন পাই" 

স্বাছি, এক্ষণে সদয় ইয়া! আপনাদের আটজনের মধ্যে ধাহার যাহা 

ইচ্ছা, সেইনূপই দক্ষিণ! প্রদান করুন|” শনিঠাকুরকে অনুরোধ করি- 

লেন, "দেব! আপনি সদয় হইয়া! কেবল আপনার কোপদৃষ্টির ভোগ 

হইতে পরিত্রাণ করিলে আমি পরমানন্দ অন্থভব করিব।” 

ছল্বেশী শনি--তখন গুরুর বাক্যে সন্তষ্টচিত্তে বলিলেন, *গুরে ! 

আপনি সকল শাস্ত্রই অবগত আছেন, আপনাকে অধিক বলিবার 

আমার কিছুই নাই। দেখুন, পার্ধতী পুত্র “গণেশ” আমার ভাগিনের 

হইয়া আমারই কোপ দৃষ্টিতে মন্তকহীন হইয়াছিলেন, শেষে দেবগণের 
পরামর্শে শ্বেত হস্টীর গুওষুক্ত মুখ সংযোগে তাহাকে অবস্থান করিতে 

হইয়াছে। অতএব স্থির জানিবেন, জীবমাত্রকেই আমার ফলতভোগ 

করিতে হয়। আপনি অবগত আছেন যে, মানব হৃদয়ে আমার পুর্ণ- 

কাল ভোগের সময়__চৌদ্দ বতসর, চৌদ্দ মাল, চৌদ্দ দিন, চৌদ্দ দণ্ড 
নির্ধারিত আছে, কিন্তু আমি আপনার পক্ষে সেই শেষ নান সংখ্যা 

চৌদ্দ দও সময়ই ধার্ধ্য করিলাম, এক্ষণে আশা করি, আপনি ইহাতে 
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আর কোনরূপ আপত্তি করিবেন না।” আচাধ্য মহাশয় তখন অগত্যা 

উছাতেহ সম্মতিান করিলেন। 

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইবার পর একদ! অবসর মত শনি- 

ঠাকুর এই গুরুন্নার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন। তাহার কৃপামান্ 

আচার্য মহাশয়ের মৎস্তের ঝোল আম্বাদ করিতে বাসনা হইল, সুতরাং 

তিন ততংক্ষণাৎ স্বীয় পত্বীকে ইহার উদ্োগ করিতে অনুরোধ করিয়া 

মংন্ত আনিবার নিমিত্ত বাঞ্ধারে গমন করিলেন এবং তথায় শলির 

কপায় একটা বৃহৎ রুই মতস্তের মুণ্ড পাইয়া পরমানন্দ অনুভব করি- 

লেন। এদিকে এই শনিদেবের দৃহির ফলে স্থানীয় সুসজ্জিত রাজ" 

পুত্রের ঘুড--দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! নিরুদ্দেশ হইল। মহারাজ এই 

হৃদয়দারক দৃশ্যত অবলোকন করিবামাত্র আন্তরিক দুঃখিত মনে 

কোটালকে সেই পাষণু হত্যাকারীকে ধৃত করিতে আদেশ করিলেন। 

আজ্ঞা প্রাপ্তে তাহার অনুচরবর্গ সহরের নানা স্থান পাতি পাতি সন্ধান 

করিবার সময় পথথমধ্যে এই আচার্য মহাশয়ের হস্তে রাজকুমারেব ছিন্ন 
মস্তক অবলোকন করি! তাহাকেই হত্যাকারী সাব্যস্ত করিলেন এৰং 
বন্ধনপুব্বক রাজনমীপে হাজির করিলে--শোকাতুর রাজা ভাহাগ নৃশংস 
আটরণে তুন্ধ হইয়া কারাগারে আবদ্ধ রাখিতে অনুমতি কররিলেন। 
বলাবাহুল্য যে, শানর কৃপায় এখানে তাহার পলকে প্রলয় ঘটল অর্থাৎ 
আচারের হন্তস্থিত সেই মংশ্তমুণ্ডের পরিবর্তে রাজপুত্রের ছিন্ন মন্তক 
শোত] পাইতে লাগিল। এদিকে মহারাজ, কি অভিপ্রায়ে ঠাহার 

একমাত্র স্নেহের পুৰতলি মেই কুমারকে বিজ্ঞ আচার্য হা) করিরাছেন, 

তাহার নিগুড় তব সংগ্রহের নিমিন্ত হযোগ্য কর্শচারা নিযুক্ত করিলেন। 
গুরুজী এই অন্ভুত ঘটনার আশ্চর্যান্থিত হইলেন এবং অকম্মাৎ বিপদে 

ইতবুদ্ধি হুইয়! কেবল ট্রামধুহ্দনকে স্বরণ করিতে লাগিলেন। 
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আচাধ্যের এই গঠিত হত্যাকাণ্ডের বিষয় মুহূর্ত মধ্যে গ্রতি নগরের 
পল্লীতে পল্লীতে প্রচারিত হইল। অপরদিকে আচার্ধ্য-পত্রী স্বামীর 
বিলম্ব দেখিয়! মৎস্তের নিমিত্ত পথপানে চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, 
এমন সময় এই ছুঃসংবাদে তাহাকে কাতর করিল, কিন্তু সেই বুদ্ধিমতী 
আসর বিপদে ধৈর্য্য ধারণপৃর্বক কেবল এই বিষয়ই চিন্তা করিবার সমর 
শনিঠাকুরের বিষয় স্থতিপথে উদিত হইলে, তিনি অবিলম্বে বাটা 5ইতে 
নিক্কাস্ত হুইয়! কোননরূপে এই রাজমাহষীর অন্দর মহলে উপস্থিত হই- 
লেন এবং বিনীতভাবে তাহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, যাহাতে 
রাজ।-_মাত্র চৌদ্দ দণ্ড পরে তাহার স্বামীর প্রতি বিচারপুর্বক দণ্ডান্ঞ! 
বাহাল করেন। রাল্তী শোকাতুর। হইলেও ব্রাহ্মণীর কাতর প্রার্থনায় 
পুত্রশোক সম্বরণপূর্বক রাজসমীপে আশ্রিতার প্রার্থনা মঞ্জুর করাইয়া 
আপন মহত্ব প্রকাশ করিলেন। 

এইরূপে শনির চৌদ্দ দণ্ড ভোগ অন্তীত হইলে পর মহারাজা সহসা 
তাঙ্গার সেই একমাত্র স্নেকের কুমারকে জীবিতাবস্থায় তাহার সম্মুখে 
নির্ষিগ্বে পাদচারণ করিতেছে দেখিতে পাইলেন । বলাবাহুলা, এই 
অভুক্ত ঘটনার তিনি পুরে স্বসক্ষে দর্শন করিয়াও যেন স্বপ্রবৎ বোধ 
করিতে লাগিলেন । রাজা কৃষমার:ক নিরাপদে দেখিতে পাইয়। পূজনীয় 
বন্ধ আচার্য মহাশরকে বৃথ। কারাক্লেশ ভোগ করাইবার নিমিত্ত নানা- 
প্রকার অনুতাপ করিতেছেন, ইত্যবসরে ত্রাহ্মণী তথায় উপস্থিত হা 
শনিঠাকুরের বিষ আস্ঘোপাস্ত সমস্ত ঘটন। যথাযথ প্রকাশ করিলেন। 
রাজা তখন দেবচক্রের বিষয় স্থির অবগত হইয়া ভাহাকে মুক্তিদান 
করিলেন। এইরূপে নিষ্কৃতি পাইয়া বৃদ্ধ আচার্যা মহাশয় মনে মনে 
তাবিতে জাগিলেন, শনিঠাকুর ৷ তুমি যাহার প্রতি পূর্ণমাত্রা ভোগ 
প্রদান কর, ন৷ আনি তাহাকে কত ছুঃখই সহ করিতে হয়? ঠিক এই 
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সময় শৃন্তে গ্রহগণ স্বরূপে তাহাকে দর্শনদানে অভয় প্রদান করিলেন, 

তখন আচার্য মহাশয় নবগ্রহের শবে মনোনিবেশ করিলেন । 

গ্রহগণের স্তব 
রবি। জবাকুসুম শঙ্কাশং কাশ্ঠপ্রেয়ং মহাততিং | 

ধাস্তারিং সর্ব-পাপঘুঃ প্রণতে! হশ্রি দিবাকরং। 

চন্তর। দিবাশ্জ্খ তুষারাভং ক্ষীবদার্ণব সম্ভবং | 

নমামি শশিনং-ভক্কা শস্ভোমুকুট ভূষণং ॥ 

মঙ্গল। ধরণীগর্ভ স্ভৃতং বিদ্যুৎপু্জ সম প্রভং। 
কুষারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমামাহং ॥ 

বুধ। প্পরিয়ঙ্গ কলিকাশ্তামং রূপেনা 'পতিমংবুধং। 

সৌম্যং সর্ব-গুণোপেতং নমামি শশিনঃস্ৃতং ॥ 
বৃস্পত্তি। দেবতান! মৃষীনাঞ্চ গুরুং কনক সন্লিভং। 

বন্দভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতি, | 

সুক্র । হিমকুন্দ মুণালাভং দৈত্যানাং পরমংগুরুং। 

সর্বশাস্ত্র প্রবক্কারং ভার্গবং প্রণমামাহং ॥ 

শনি। লীলাঞ্জন চয়গ্রথাং রবিশৃনুং মহাগ্রহং | 

ছায়ায় গর্ভসম্ভৃতং বন্দেত্তক্তা শনৈশ্চরং ॥ 
রাছ। অর্থকায়াং মহাঘোরং চন্ত্রাদিতা বিমর্দকং। 

সিংহকারং হৃতং রৌদ্রং তং রাছুং গ্রণমামাতং | 

কেতু | পলান ধুম শঙ্কাশং তারাগ্রহ বিমর্দকং | 

রৌদ্রং রুদ্রাত্মকং ক্ররং তং কেতুং প্রণমামাহং ॥ 
কাশীর কালকৃপ-_কালকৃপ নামে এখানে যে তীর্থ বর্তষান 

আছে। উহাতে বখানিয়মে ক্লান করিলে পিতৃপুরুষগণের স্বর্গে গতি 



১১২ তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিনী 

হয়। কৃপটার বহির্ভাগের ভিত্তিতে একপভাবে একটা ছিদ্র বর্তমান 
আছে যে, প্রতিদিন ঠিক মধ্যাহ্নকালে হুধ্যরশ্মি ছিদ্রের মধ্য দি 

কুপের জলে পতিত হয় । ইহাতেই উহার মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছে। 

বৃদ্ধ কালেশ্বরের মন্দির-_-এই মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া 

দেবতার পৃত্রার্চন] করিতে হয়। 

পিশাচমোচন তীর্থ-_অগ্রহায়ণ মাসের শুরু চতুর্দশী তিথিতে 

এই তীর্থে স্নান করিলে সর্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। কথিত আছে, 

এক ব্রাহ্গণ অযথ। দান গ্রহণে পিশাচদেহ প্রাপ্ত হন। তাহার পর 

(তিনি মুক্তিলাভের আশায় নানা তীর্থ স্থান পর্যটন করিয়া অবশেষে 

ফাশীর এই নিন্দিই গানে স।ন করিয়া মুক্তিলাত করেন বলিয়া! হহার 

নাম পিশাচমোচন তীথ হইয়াছে । 

আদি কেশব ও কমলাদেবী--ভগবান্ বিশ্বেশ্বর যোগিনী- 

দিগকে দেবোদাসের পাপ অন্বেষণ করতে আদেশ করিয়া স্বং তিনিও 

কাশীপাভের বিষয় চেষ্ট। করিতে করিতে হতাশ হইলে-_-একদ বিষু্কে 

শরণ করিলেন। ম্মরণমাত্র খিষু লক্মীনহ কাশীতে আগমন করিলে, 

তিন বিশ্বকর্ার দ্বারা এথানে এক মন্দির নির্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে থে 

বিগ্রহ মৃত্তি গ্রতিষ্ঠ। করেন, এ পবিত্র মৃষ্তিই আদিকেশব-কমল। নামে 
প্রসিদ্ধ হহয়াছেন। ৩ুৎপরে বিষু-_-মহাদেবের কার্যযমিদ্ধির নিমিত্ত 
এখানে প্রতি ঘরে ঘরে বৌদ্ধমত প্রচার করিতে লাগিলেন, ইহার ফলে 
কাশীবাসীর! নাস্তিকতা প্রাপ্ত হইল,অর্থাৎ তদ্থার। কাশীবাসী স্থাপুরুষের 
মধ্যে ব্যদ্ভিচার পাপ সংঘটন হুইল, এই ব্যভিচার দোষে এখানে পাপে 
পূর্ণ হইলে বিশ্বের সহজেই দেবোদানকে কাশী হইতে বর্ষিত কর! 
দিজেন। ৃ্ 

ছেবোদান এইকপে রাজ্য হইয়া! নারায়ণের ভবে মনোনিবেশ 



রি চিনারিরার ছোট তে 

এ রলেন। লেন। নারারণ স্তবে নু হইয়া ব্র দানে, প্রস্বত হইলে, বেবোাস 

সব্ধপ্রথমেই তাহাকে দিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবান! পুণাধাম ফালি 

ক্ষেত্র মধো ব্যভিচার দোষ সংঘটন হইল কি কারণে?” তখন নারারণ 

মধুর বচনে দেবোদাসকে উত্তরদানে সন্ধ্ট করিলেন, “দেবদাস ! তুষি 

বশ্বস্বরের প্রতিষ্ঠিত কাশীতে আপন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলে, ইহা 

জানি শুনিয়াও তিনি নিজে বাচিজ্ঞ। করিলে, তুমি ইহা সীহাকে পত্য- 

৭7 কর নাই, এই পাপেই এখানে এইবূপ সং ংঘটন হইগাছে। এক্ষণে 

মামার উপদেশ মত তুমি কাশীতে এক দিঙগমুর্ত স্থাপন! করিয়া কামীর 

মারা ত্যাগ কর।* তখন দেবোদাস কাশীতে এক লিঙ্গমূর্তি প্রততিষ্টা- 

পর্বক তপন্তার রত হইলেন। যে লিঙ্গটা স্ডিনি প্রতিষ্ঠা করিলেন, সেই 

ৃপ্ডি ভূপালেশ্বর নামে অন্তাপি এখানে বিদ্মান থাকিরা অতীত ঘটনার 

(ব্য পাক্ষা প্রনান করিতেছে । প্রতাহ প্রাতঃফকাল ও সন্ধ্যার সময় 

কাণীর যাবতীর দেবালয়ে চির প্রথান্থুদারে নহবৎ বাদি থাকে। 

পাঠকবর্থের গ্লীতির জন্ত মণিকর্ণিক! ও অপরাপর মন্দির সমুহের একটা 

সংপধারণ দৃশ্তপটের চিত্র প্রদত্ত হইল। | 

মণিকণিকার 'ঘাট-_ইহার সৃত্ত অতি মনোহর)  জক্মগ্থা- 
স্বর তপন্তা| করিয়া যে মানব মুকিলাভ করিতে সক্ষম ন। হর. ই 

মকর্ণিকার পবিভ্র বারি একবার মাত্র স্পর্শ করিলে, তিনি: হর-পার্ক ০) 

₹পায় অনায়াসে যোক্ষলাভ করিতে পারেন। অশিকর্ণিকা লও উস; 

ভগবান বিষু্ত চরণ চিন পাহ্কা স্থাপিত আছে, ভতগ রতন থে 

সেই পাহকা! পুজা কাঁরবেন। এই মণিকর্ণিক! প্রস্তুত হইলে 
গঙ্গাদেবী শ্ছেচ্ছায় মরতে আলিয়া ইহার লহিত. মিলিত! হাঃ ইহ 
এক মহাতীর্৫ধে পরিণত হইয়াছে। কথিত আছে, মণিকর্ণিকার * নি 
কট বর্তমান শবদাহ ঘাট স্থানে,  ক্ষত্রিয়কেক্: সহাসুনি বিশ্বামিকে 

. 



বাস জ্সঞদ। আতা কারন + শি তি শলিপি ৬ সা পাপন পপ জা বসল সির 

_ তদবধি সেই আব্ন্ম বচন বশিষ্ঠ কাশীতে বাস করিয়া একাধিক 

বষ্ঠিবার কেদারেশ্বরকে দর্শন করিয়াছিলেন, তৎপরে . চৈত্র মাস উপ. 

স্থিত হইলে পুনরায় এই বশিষ্ঠ কেদারেশ্বরের উদ্দেশে যাত্রার উদ্ভোগ 

করিতে লাগিলেন ; ত্র্শনে তাঁহার অন্ুচরবর্গ বশিষ্ঠের বাদ্ধক্যহেছু 
পথিমধ্যে গুরুর মৃত্যার আশঙ্কায় দয়ার্হদঘ়ে বারগ্থার তাহাকে নিবে 
করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই মহামতি . বরা্মণ--কিছুমাত্র নিরুৎদাঃ 
না হইয়া স্থির করিলেন, যদি অঞ্ধ পথেই মৃত্যু হয়, সে অতি উত্ত, 
কেন না তাহাতে তাহার গুরুর স্যার তিনিও সদগতি লাভ করিতে 

পারিবেন। এদিকে করপামন্ধ কেদারেশ্বর এই পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণ বশিষ্টকে 
তাদুশ দৃঢ়ত্রত জানিতে পারিয়া সন্ষ্টচিত্ে তখন তাহাকে স্বপ্নে দশন- 
দানে কছিলেন, “ছে দৃঢ়ব্রত! আমি তোমার উপাহ্ত--সেই কেদারে- 
শ্বর। তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া এখানে আসিয়াছি; এক্ষণে তু 
আঅভিলাধিত বর গ্রহণ কর।” বশিষ্ঠ “শ্বপ্র সতা হয় না' স্থির জানিয়া 

উহ] অগ্রাহা করিলে__দয়াময় কেদারেশ্বর পুনরায় তাহাকে কহিলেন, 

“ভক্ত রে! অপবিত্র ব্যক্তিরাই মিথ্যা স্বপ্র দেখিয়া থাকে, তুমি অতি 

পবিত্র, তোমার দ্বপ্ন মিথা। বলিয়া! মনে কর! উচিত নহে । আমি প্রসন্ 

 হুইয়! তোমায় বর দিতে আসিয়াছি, এক্ষণে তৃমি অভিলাধিত বর প্রার্থনা 
কর, তোমাকে আমার অদের কিছুই নাই।” 

_ তৎশ্রবণে ব্রাঙ্গণ কহিলেন, “হে দেবাদিদেব ! আমার প্রতি আপনি 
যেমন সন্ধ্ট হইয়াছেন, সেইকপ আমার অহুচরবর্গের উপরও আপনার 
অনুগ্রহ হউক, ইহাই আমার প্রার্থনা ।” 

বশিষ্ের বাক্যে ভগবান “তাহাই হইবে” বলিয়া শ্বীুত হই পুন- 
রাক্ধ বলিলেন, “এই পরোপকারাস্ঠানে তোমান্গ পুণ্য দিগুণতর ব্ধিত 
হইল; ই ফা দুষি নে অবাক” 



এবার রশি বিনাঁতভাবে প্রার্থনা করিলেন, নে নাথ! ০ 

হিমালয় হইতে কাশীতে আসিয়া! অবস্থান করুন।” তদ্ববধধি হিমালয়ের 

ক্দোরেশ্বর হরপাপ হৃদের সন্নিকট, কাশীর কেদারেশ্বর লিঙ্গে অবস্থান 

করিতেছেন। কথিত আছে, স্থানীয় কেদারেশ্বরের সারিধ্যে পরম 

"বিত্র হরপাপ হ্রদে বশিষ্ঠ ও তাহার অন্ুচরগণ ম্লান করিয়া! দেই দেছেই 

'নদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । হরপাপ হ্রদের অপরাপর নাম ষথা--হংস- 

তীর্থ, মধুত্রবা, গঙ্গা, গৌরীকুণ্ড এবং মানসতীর্ঘ। এই নিমিত্ব কলি- 
কালে ঠিমালয়স্থ সেই কেদারেশ্বর লিঙ্গের দর্শন অপেক্ষা! কাশীর এই 

কেদারেশ্বর |লঙ্গকে ভক্তিপর্ববক দর্শন করিলে তিনি সপ্তগুপাধিক পু) 
সঞ্চর করিতে সমর্থ হন। 

তিলভাগ্ডেশ্বর-ভগবান নন্দীকেদারেশ্বরের মন্দিরের অনতি- 
দূর এক বিখ্যাত পাবাণময় তিলভাগ্ডেশ্বর নামে শিবলিঙের দর্শন 

পাওয়া যায়। প্রতিদিন তিলপরিমাণে এই দেবের শ্রঅঙ্গ বুদ্ধ হয় 
বলিয়া, ইনি তিলভাগ্ডেশ্বর নামে এথানে প্রসিদ্ধ হুইয়াছেন। 

পুরাতন বিশ্বেশ্বরের মন্দির -- মহাপ্রহাপশালীমোগল 

সম্রাট ওরঙ্গজেবের শ্কাপিত বিখ্যাত মস্িদের কিছু দুরে-_ পরে লঙগবান 

বিশ্বেশ্ববের আদি মন্দিরটা স্থাপিত ছিল । ইহার পার্খে মসছ্িদটা নিপ্দিত 

হওয়ায় বিশ্বেশ্বরের মন্দিরটা অপবিত্র হইবার ভয়ে স্থানীয় পর্চিত- 

হগুপীর উপদেশ মত স্থানান্তরিত করা হুইস্থাছে। বাদশাছা আপন 

প্রভাবে এই পবিত্র মন্দির পার্খে মস্জিদটী নিশ্াণ করাইয়া চিন্দুদিগের 

স্বদয়ে দারুণ আঘাত করিক্াছেন, সন্দেহ নাই। তিনি যে কবল 

কাশীতেই এইকূপ মস্জিদ নির্মাণ করাইয়াছেন এমন নহে-_হিন্দুদিগের 

যে ষে স্থানে বিখ্যাত তীর্থস্থান বর্তমান আছে, সেঃ সেই স্থানে তিনি 

অস্জিদ প্রস্তুত করাইয়া আপন কার্তি স্থাপিত করিয়াছেন ৷ ধারীগণ 

- এ পপ 



১১৮ ৰ  জী্ঘ্রমণ-কাহিনী . 

_ বেনারদ পোলের অপর পার-_গঙ্গাতীর হইতে যে উচ্চ মস্জিদ-স্তস্ 

দেখিতে পান, উহাই সেই ওরগজেব কর্তৃক নির্মিত প্রকাণ্ড মস্জিদ। 

_. ষাট ওরঙজেবের মস্জিদের সন্িকটে পঞ্চগঙ্গা ঘাট নামে একটা 

পবিত্র ঘাট শোভ! পাইতেছে। পুরাণ মতে--এই ঘাট-স্থানটী পঞ্চ 

নদীর সঙ্গম স্থল, কিন্তু বছ চেষ্টা কররয়াও আমরা এখানে এক উত্তর 

গামিনী গঙ্গা ব্যতীত অপর কোন নদবানদীর চিহ্ন পর্যন্ত দে'খনে 

পাইলাম না। ভক্তগণ কাশীতে আসিয়! এই পঞ্চগঙ্গা ঘাটের পিত্ত 

বারি অগ্তাপি যত্বের সহিত স্বদেশে লইয়। আসিয়া আপনাপন আতজ্ার- 

সবন্ননফে উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়া থাকেন। 

কাশীর এই পঞ্চগঞ্গা নামক তীর্থ স্থানে প্রাতঃঙ্গানের সময় গঙ্গা, 

দেবীর উদ্দেশে নিম়লিখিত স্তোত্রটী পাঠ করা প্রশন্ত ;-মাত: গঙ্গে 

তুমি বিষয় পাদপন্প হইচে উদ্বা, তুমি বিুটভক্রা! এবং বিষ্ণুর পূজ নীয়া, 

সেই হেটু তুম জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যান্ত সকল পাপ হইতে তক্দিগকে 

পরিত্রাণ কর। বার বঙিয়াছেন, স্বর্গে, মর্তে, ও আকাশে দার্ধ ত্রিকোটা 

তীর্থ আছে, হে জ্রাঙ্ছবি! সে সমুদয় তীর্থ তোমাতেই বর্তমান । 

তোমার নাম নন্দিনী ও দেবলোকে তুমি নলিনী নামে অভিহিত । 

এইরূপ আকার তুমি-_বুন্দা, পৃথী, স্থভগা, ববশ্বকায়া, শিবা, সীতা, 

বিদ্যাধরী, সুপ্রসন্ন, লোকগ্রসাদিনী, ক্ষেমা, জান্কবী, শাস্তা, এবং শান্তি- 

দাকিনী নামে পরিচিত । কথিত আছে, গ্নানের সময় এই সকল পবিত্র 

নাম কীর্থন করিলে ত্রিপথগরামিনী গঙ্গা বেখানেই থাকুন না কেল, 

তিনি গুপ্ুভাবে. তথাগ্ন উপস্থিত হইয়া আপন ভক্তকে উদ্ধার করেন। 

বিদ্দুমাধবদেবের মন্দির--পঞ্চগঙ্গা হাটের নিকট এই 

পবিত্র মন্দিরটা অবস্থিত। সম্রাট খরঙ্গজেব ভগবান বিন্ুমাধবজীউর 

প্রাচীন মন্দিরটী ভঙ্গ করিয়া! সেই স্থানে এক প্রকাণ্ড মস্জিদ নির্মাণ 



করিয়া দিয়াছেন। এরই নিত ভগবান বন্মাধযদীউ .ঞ 'এক্জণে পার্স 
এক গৃহমধ্যে বিরাজ করিতেছেন । কাশীর পরপার হইতে যে উচ্চ 

মসজিদ স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া! যায়, উচাই এই বিখ্যাত মস্জিদের দৃশ্া। 

নাগকপ--ইহা। সহরের উত্তর পশ্চিমাংশে অবস্থিত। এই 
গ্কান তিনটা নাগ ও একটা শিবলিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্টিত আছে। ইহার 
মনতিদূরে বাগীশ্বরীদ্দেবীর মন্দির আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে। 

বাঙ্গালীটোলা--কাশী সহরের এই পল্লীতে কেবল বাঙ্গালী- 

দগের বাসস্থান বর্তমান আছে, স্থুতরাং এই পল্লীটা বাঙ্গালীটোল। 

নাদে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । বাঙ্গালীটোলা--অতান্ত অপ্রশস্ত, ফলতঃ 

"মান বৃষ্টিপাত হইলেই এই স্থানের পথটা কর্দমময় হইয়া থাকে ; 

গন্নীর এই সকল বাঙ্গালীদিগের মধ্যে সাধু, অদাধু, মগ্তপ, লম্পট প্রভাত 
সকল প্রকার বাঙ্গালীদ্দিগকে দেখিতে পাওয়া যায় । কেশল নামক এক 

সম্প্নায় বাঙ্গালীও এই পল্লীতে অবস্থান করেন, উহ্থারা ব্যভিচার দোষ" 

সন্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা উৎপন্ন ) এই কারণে ভাল ব্রাহ্মণপ্গের সঠিত উহা" 

পের আদান প্রদান হয় না। 

পুণ্স্থান কাশীর সীমা মধ্যে অনেক বেদ, বেদাস্ত, বিজ্ঞান জর্শন, ও 

পুরাণাদিতে অভিজ্ঞ এইরূপ পঞঙ্ডিত বাস করিয়া থাকেন। এগপ্তির 

এখানে অন্যান তিন-চারিশত দণ্ডী, মোহান্ত, সন্গযাপী, অবধূত, পরম, 

হংস এবং পরিব্রাজক বাস করিয়া থাকেন কাশীতে বিস্তর অ্লছতর 

প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাতে ধনীগণ ম! অন্নপূর্ণাদেবীর মান রক্ষার্থে 

অকাতরে বনু অর্থব্যয়ে প্রত্যহ অক্সদানের যথা কিনি: বি 

এ তীর্থ কথন কেহ অভুক্ত থাকেন ন!। ” 

কাশীর মাহাত্ম্য অবগত হইরা এখানে কত সাধু ন্যসীদিগের 

আশ্রম স্থান যায়ে! তাহার হ্যা নাই। . এখানে বহুবিধ মট ও 
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সক তান বর্তমান আছে। লগ মহাত্মাগণের মধ্যে বৈ 
. স্বামী, ভাত্করানন্দ স্বামী, শঙ্করাচার্্য, রামাহগুজাচাধ্য প্রভৃতি হারাই 
-. বিখ্যাত। | | 

.... চিদস্বগ্রামের পুণ্যবতী বশিষ্ঠাদেবীর গর্ভঙ্গাত বালক শঙ্কর ব্রহ্গদৈত 
মন্ত্রে দীক্ষিত এবং সংসারত্যাগী হইন্া সর্বপ্রথমেই তিনি এই অবি 

ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে-__-এখানে এক বীভৎস দ্বণিত ছদ্মবেশধারী চণ্ডাল 
মূর্তির (দ্বং মহাদেব) নিকট বেদনির্ণাত তত্বজ্ঞান শিক্ষালাতপূর্বক 

_ ভাবসুষহদয়ে আপনার পূর্ব উপাঙ্জিত বিগ্তাতিমান, ভ্ঞানগরিম, 

ূ ধর্মাহস্কার সমস্তই জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন এবং ভগবান শঙ্করের উমর 

আঙিঙগনে যে সার ভ্ঞানরত্ব লাভ করেন. তাহারই ফলে নানা দেশ, 
বিদেশ পর্যাটন করিয়া তিনি শঙ্করাচার্যা নামে প্রসিদ্ধ হন। এইরূপ 

আবার দাক্ষিণাত্যের চোলপাত জেলার অন্তর্গত শ্রীপয়ন্থদর গ্রামের 

বিখ্যাত কেশব ত্রিপাটার পুত্র প্ডিতাগ্রগণ্য মহাত্মা! রামানুজাচাগ্য 
উত্তর-পশ্চিমের তীর্থমূহ পর্যটন করিবার সময় একদ1 তিনি কাশীতে 
আসিয়া মনের সাধে ভগবান বিশ্বেশ্বরজীউর পুঙ্জার্চন1 করিয়। আপনাকে 

চরিতার্থ বোধ করিয়াছিলেন । 

ত্রৈলিঙ্গ স্বামী-__দাক্ষিণাতোর বিজানা গ্রামের অন্তর্গত 

হেলিয়া নামক নগরে নৃলিংহধর শর্মা নামে এক এ্ব্যশালী ব্রাহ্মণ 

বাস করিতেন। তাহার ছই পত্ধী--প্রথম পত্থীর গর্ভে যে পুত্র জন্মে, 
তিনিই.ভারত বিখ্যাত ব্রৈলিজধর, আর দ্বিতীয় পত্ধীর গর্ভে যে পুত্র 

হয়, তিনি জীধর শর্মা নামে জনসমাজে পরিচিত হন। ব্রৈলিঙ্গধরের 

ক হইতে বিগ্যাচষ্চার, অনুরাগ ছিল, সুতরাং অল্প বয়সেই তিনি 
নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিলেন। বড় মান্থষের ঘরে আদরের 

ছেলে হইলেও তিনি বংসারের ভোগ বিলাসকে স্বা করিতে শিখিবা- 



আসি... ... সিং 

চিঙ্গেন। তাহার পিতা নৃজিংহধর- বহু চে গজ তু স্বেহছের 

প্রথম পুত্র ত্রৈণিঙ্গধরকে দারপরিগ্রহে সম্মত করিতে পারেন নাই . ৃ  

বল! বাল্য, ব্রৈজিঙ্গধর বালাকাল হইতে কেবল ধর্শকর্্ম লটয়া বান্ত 

থাকিতেন; সতাসাধনায়, ব্রহ্মচর্যযপালনে এবং পরোপকার ব্রতেই 

ঠাভার আত্মগৌরব বোধ হইত | ৭ 

কাঁলের কুটিলগতিতে চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তীচার পিতা 

নুসিংতধর ইহসংসার হইতে অবসর গ্রচণ করিলেন । তখন ত্রৈলি্গধর 

তদীয় নৈমাত্র ভ্রাতা শ্রীধরকে--সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি অর্গণ করিয়। 

নিক্তে কঠোর বৈরাগাব্রত অবলম্বন করিলেন, কিন্তু পাচ্ছে তীচার জননীর 

পাণে আঘাত লাগে, এই আশঙ্কায় সংসার ত্যাগ করিতে পারিলেন 

না। এদিকে কনিষ্ঠ প্রীধর সাধামত অগ্রজকে বিষয়-কর্্ম পরিদর্শন 

করিবার জন্য অন্ননয় বিনয় করিতে লাগিলেন, কিন্ত দঢরত ত্রৈজিঙ্গধর 

আগন সঙ্কল্প হইতে কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। ত্রৈলিঙ্গধর চল্লিশ 

বৎসর বয়সে পিতৃহীন হষ্টয়াছিলেন, এবার ৫২ বৎসর বয়ংক্রমকালে 

তিনি মাতৃশীন হইলেন। এই বয়সে মাতৃশোক তাহাকে অভিভূত 

কবিয়! ফেলিল, অর্থাৎ সেই গর্ভধারিণীর শোকে তিনি বালকের ন্যায় 

কাদিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে ম্সাত্বীযম্বদনের অনুরোধে ষথা- 

নিয়মে মাতার অগ্রিসংস্কার শেষ করিলে পর তিনি স্বাধীন তইলেন এবং 

মনের দুঃখে গৃঁছে আর ন| ফিরিয়া মাতৃ-চিভার সেই ভদ্মাবশেষ সর্ববা্ে 

লেপন করিয়া! সকল ছুঃখের অবসান করিলেন, অধিকন্তু এই. শাশানেই 

বাদ করিতে লাগিলেন । 

 ভ্রাতিবৎসল শ্রীধর-_বিবিধ প্রকার চেষ্টা সত্বেও বখন ঠাহাকে গৃতে 

কিরাউরা আনিতে পাঁরিলেন না, তখন অগত্যা তিনি বাধ্য হইয়া সেই 

শ্বশানের সি ঘগ্রজের বাসযোগ্া একখানি গৃহ নির্মাণ করাইয়া 



শি পা ৮ 

আপন কর্তা « পালন | করি'ৈন। রে ধর কর্তৃক ৫ বে গৃহ? নিাণ 

কুইন, ব্রৈলিসধর সে গৃহে একবার পদাপর্ণিও করিলেন না । এবার তিনি 
 ফলগূলাহারী, কোপীনধারী সঙ্লাসী সাজিয়া এক বৃক্ষতলে আশ্রর় লই 

র একাধিক্রেমে বিশ ব্্কাণ সেই নির্জন শ্বশানেতেই অতিবাহিত করেন। 

ৃ _. ইত্যবসরে ভগীরথ স্বামী নামে এক ধোগী দাক্ষিণাতো পদার্পন 

ক্রিলেন। এই মহাত্মাও লোকালয়ের পরিবর্তে সেই বিজন শ্মশান, 
স্তমির এক স্থানে নির্বিঘ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা 

ত্রৈপিঙ্গধর নান করিতে ধাইবার কালে এই মহাত্মার দর্শন পাইলেন 
এবং এই শুত্রে উভয়ে উভয়কে চিনিতে পারিলেন । এইবূপে কিছু- 

দিন অতীত হইবার পর, একদা] ত্রৈলিঙ্গধর ভগীরথ স্বামীকে পুঙ্কর তাঁথে 

যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিরা তিনিও তাহার সঙ্গী হইয়া 

তাহাকেই গুরুপদে মান্য করিলেন। 

. পুষ্করে আন্থানকালে তিনি মহাত্ব। ভগীঃথ স্বামীর 'নকট যোগের 

গুড় তত্ব শক্ষাগাভ করিলে--গুরুর কুপায় তিনি গণপতি স্বামা নামে 

খ্যাত হইয়াছিলেন, কিন্ত মে নামের পরিবর্তে সকলেই '্টাভাকে 

শ্ত্রৈঙ্ঙ্গ স্বামী” নামে অভিহিত করিয়া! থাকেন। এইবপে গুরুশিষে। 

কিছুকাল, অবস্থতির পর বাদ্ধীক্যবশতঃ ভগীরথ স্বামী এই পুর তীর্েই 

দেছ রাখিলেন। গুরুর পলোকাস্তর গমনে ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর আর শুথায় 

অবস্থান করিতে ইচ্ছা হইল না, স্থতরাং নি তার্থ সমূহ পর্যটন করিতে 

মনস্থ ক' রলেন । 

পুর হইতে সব্বপ্রথমেই তিনি পুণাধাম. রামেখদের রক্ষিণভাপে 

সথমাদাপূরী নামে বে গ্রাম আছে, তথায় জনৈক, নিঃসন্তান ব্রাহ্মণের 

_ বাটীতে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন । ত্রাক্মণের অতি হীন অবস্থা 

ছিল, তথাপি তিনি সাধ্যমত ত লীক ্ামীনীর রিচা করিতে লাগি- 



কাশ ১২৩ 
প্র ্িসপাি পি পপ 

টু লেন। এখানে মী হি ্ রাঙ্গণ-দম্পততীর ভক্তিতে ভীত হা 
তাহাদের হঃথমোচন করিলেন অর্থাৎ চিরদরিদ্রের গ্ৃহ্থে কমলার শুভ ঠ 

দটি পড়িল। স্তরাং সেই কমলার কৃপায় দরিদ্র বর্গণের পুণাভবনে 

শিশুর কলহান্তে মুখরিত হইয়া উঠিল। | 

ত্ৈন্ষি শ্বামীর এই অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পাইয়! স্থানীয় 

পরীবাসীগণ একে একে তীহার শরণাগত হইতে লাগিলেন। কেহ ধনের 

আশায়, কেহ পুত্রের আকাজ্জায়, কেহ বা রোগণুক্তির আশে স্বামীজীর 

চরণ-কামনা করিতে লাগিলেন। তথন তিনি এই বিপুল জনতায় 

বিরক্ত হইয়া, এই স্থান হইতে দেবতাত্ম! হিমালয়াভিমুখে প্রস্থান করি 

লেন। বলাবাহুপ্, এখানেও তিনি বেশী দিন অবস্থান করিতে পাবি- 

দেন না, কারণ স্বার্থসিদ্ধির কামনায় লোকে তাহাকে বিরক্ত করিতে 

লাগিলেন । 

এবার স্বামাজী হিমালয় হইতে বরাষর নম্দাতীরে মার্কণেয 

আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । পুণাস্থান নর্মাতীরে অনেক যোগীঞ্চবির 

সহিত তাচার পরিচয় হইল। মার্কগু আশ্রমে খাকীবাবা দামে একটা 

সন্ন্যাী বাস করিতেন । একদিন গভীর রাত্রে তিনি শৌচাথে এই 

নর্খদীতীরে গমন করিবার সময় স্বচক্ষে যাহ] দর্শন করিলেন, উহাতে 
তাহাকে স্তম্তিত হইতে হইল। খাকীবাবা তীর তঠতে দেখিলেন। 

নমর্দার সমস্ত জল সেই গভীর অন্ধকারে দুগ্ধ পরপত হইয়াছে, আর 

মহাত্মা! ত্রৈলিঙ্গ ম্বামী সেই ছুগ্ধ প্রফুল্প মনে অঞ্জলি ভরিয়া পান কগিতে- 

ছেন, কিন্তু খাকীবাবা নিকটস্থ হইবামান্ত নশ্্দা আবার স্থাভা'বক রূপ 
ধারণ করিল। ইহাতেই তিনি স্বামীজীর ক্ষমতার বিষয় প্রত্যক্ষ করি- 

লেন। বলা বাস্ছলা, এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে আম্চর্যান্বিত হইয়া 
খাকীবাবা আশ্রমে প্রত্যাবর্তনপূর্বক স্বসহক্ষে তাহার ক্ষমতার বিষয় 



৯৪:00 উ্রমণকাহিনী 
সলতপন শা শট নিব 

পিপিপি পিপি স্পা 
পপি পটল, 

প্রকাশ করিয়া (দিলেন, তখন সকলেই একে একে রা পরীক্ষা 
_. করিতে লাগিলেন, সতরাং তিনি বিরক্ত হইয়া পরদিন গুপ্তভাবে তথা 
হইতে কাশী যাত্রা করিয়া সুস্থ হইলেন । 

ত্রৈলিঙ্ক স্বামী কাশীতে উপস্থিত হইয়া মহাত্বাঁ তুলসীদাসের আশ্রমে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই আশ্রমে একজন কুষ্ঠরোগী বান 
করিত, স্বাধীজী আপন মহিম। প্রকাশ ছলে তাহাকে সমাজের পাংশু 
গ্তপ হইতে স্বীয় কোলে তুলিয়া লইলেন | মহাত্মার নির্বাদে আলি- 
ঈনে--পাপী রোগমুক্ত হইয় সুস্থ শরীরে ম্বামীজীরই পেবা করিতে 

আরম্ভ করিল। এদিকে মহাপুরুষের আলিঙ্গনে সেই মহাব্যাধিগ্রন্ 

রোগীকে সকলে মুক্ত হইতে দেখিয়া! তাহার "খধিত্ব ও দেবত্ব* জানিতে 

পারিলেন। খধিত্ব--কুক্ঠরোগীর সহবাসে বলীয়ান বিসর্জনের প্রতিষ্ট| ! 

: আর দেবত-_পাপ স্বণ্য কিন্ত পাপী দ্বণ্য নহে !! 
মুহূর্ত মধো কাশীর চতুদ্দিকে ব্ৈলিঙ্গ স্বামীর ক্ষমতার বিষগন রাষ্ট 

চইলে দলে দলে কাতারে কাতারে কাশীবানীগণ তাহার দর্শন আশে 

উপস্থিত হইতে লাগিলেন, তখন তাহার সাধনায় বিন হইবার আশঙ্কা, 
[তিনি তুলসীদাসের আশ্রম হইতে বেদব্াাসের আশ্রমে নির্ধিষ্বে বান 

করিতে গাগিলেন। প্রন্কটিত গোলাপফুলের সৎগন্ধ যেন্ধপ চারিদিক 

আমোদিত করে-মহাত্ম। ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর মহত্বের বিষয় সেইরূপ চারি 
দিকে বিঘোধিত হইতে লাগিল। এ জশ্রমেও এক অভিনব ব্যাপার 
সংঘটন উপস্থিত হইল। অর্থাৎ বেদব্যাসের আশ্রমে অবস্থানকালে__ 

একদা এক পরমা স্থন্দরী মারহা্র যুবতী, তাহার স্বামীর দুরারোগ্য 
ব্যাধির প্রতিকার আশার এই স্বাীজীর শরণাপন্ধ হইলেন, কিন্ত 
ইহাকে এখানে উলঙ্গ তৈরবমূর্তি দর্শনে যুবতী লব্জিতা। হইয়া বিশ্বশ্বর 
হাদেবের মন্দিরে হয়! দিতে কৃতসন্ক্ হইলেন.) বলা বাহুলা, যুবতী 
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এখানেও ভগবান বিশ্বেখরের রদ্ধ সিংহাসনোপরি ক ানীজীর 

রি " 5 ৮182 ্ 
কাশী এরা ্ ২ রর 

বিরাট মুর্তি দর্শনে আপন শ্রম বুঝিতে পারিলেন ; তখন তিনি স্বামী- 

কে বিশ্বে্বরের অংশ জানিতে পারিয়া, তাহাকে সাধ্যমত প্রসন্ন 

করুলেন এবং তীহারই কৃপায় সেই সতী রমণী স্বীয় স্বামীর প্রাণ রক্ষা | 

করিলেন । 

'ভুতকর্ণা ম্বামীজীর অসাধারণ ক্ষমতা! অবলোকনে তখন কাণী- 

বাসী সকলেই তাহাকে বিশ্বেশ্বরের অবতার বলিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি 

করতে লাগিলেন । মহাত্ম। স্বামীজীর সরলতা ঠিক যেন শিশুর মত 

পরিণক্িত হইত-_তিনি সতত উলঙ্গ অবস্থায় অবস্থান করিতেন । এই 

নিমন্ত অনেকে তাহাকে ন্যাংটা বাবা” বলিয়া সগ্থোধন করিতেন। 

এই স্তাংটা বাবা কাহারও সিত বেশী কথা কহিতেন না, সর্ধদাই 

ধ্ান্মগ্ন অবস্থায় সাহাকে দর্শন পাওয়া বাইত। তাহার অসাধারণ 

ক্ষমতার গুণে এই স্থাণুর স্ার নির্ল মূর্তির পাদমূলে কত রত্ুভূষিত 

রাজোশ্বরের শির সন্ত্রমে নত হইত, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রেলিঙ্গ স্বামীর 

ক্িকলাপ সমস্তই অসম্ভব ছিল--পৌষ মাসের দারুণ নীতে তিনি 

গঙ্গার শীঙতল জলে অঙ্গ ডুবাইয়া থাকিতেন, আবার গ্রীঙ্গের গ্রচ্ড 

উদ্ভাপে তাহাকে" সতত ধুনি জালাইয়া তন্মধ্যে অবস্থান করিতে দেখ! 

যাইত। গীতভাপ সহিষ্ু স্বারীজী কখনও কাহার নিকট কোন আহাধ্য 

চা্চিতেন না-_যাত্রীগণ শ্বতঃপ্রবৃ্ হইয়া ভক্িভাবে তাহার শ্রুমুখে বা 

হাতে যে থাগ্ভ তুলিয়া দিতেন, তিনি অল্লানব্গনে তাছা ভক্ষণ করি- 

হেন। আহারকালে ত্রেলিঙ্গ স্বামীর মনে ভাতিবিচার সন্বন্কীয়শান্ত্রের 

অনুশাসন স্থান পাইত না এবং যোগ বল অবলম্বনেই তিনি দীর্ঘাম়ুলাভ 

করিতে সম্থ হুইয়াছিলেন। 

কথিত আছে, একদা! এক ূ্ব,ত--ত্ৈলিঙ্গ স্বামীকে ত্ধ করিবার 



৮ম শি পিএ লজ শা জি 

নর ্প-কাহিনী 
তপিকপত পপ শী সারির ২০ ০০ ০৭ পাত শি পা 

 অভিগ্রায়ে খানিকটা চুণ ধাইতে দেয়, তিনি অন্লানবদনে উহা ভক 
করিয়া পরে দেই হুর্বত্তের চাতুরী বুঝিতে পারিলেন, তখন তীহারই 

সশুধে তিনি তৎক্ষণাৎ বিষ্টা ত্যাগ করিলেন, এ ঝিষ্টার সহিত দেই 

মস্ত চণ বাহির হ্য়াছিল। স্বামীজীর ক্ষমতা দর্শনে উক্ত ছর্বধ্ত 

বিহবলচিত্তে তাচারঈ শবপাগত হইলে--রিপু্জরী তৈলিঙ্গ স্বামী দক্ষিণ 

হত উদ্বোলনপূর্বক তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া অভয়দান করেন। 

আহা! মঙ্গাপুরুষণদগের কার্যকলাপ যাহ! কিছ নয়নগোচর হয়, উহ 

নমপ্তই অগম্ভুব | 

মহাত্ম। ব্রৈলিঙ্গ স্বামী অপাধারণ যোগী ছিলেন । তীঠার যোগবণ 

দমন্ধীর ঘে সকল ব্যাপার জনসমাজে শ্রুত হয়) উহ 'একে একে লিখিতে 

হষ্টলে একবানি সুবৃহৎ পুশুতকাকারে পরিণত তয়। ইনি যোগ-বণে 

সবসমক্ষে অশ্ঠ হইতে পারিতেন। 

একদা এক উচ্চ পদস্থ ইংরাজ রাজপুরুষ নিকটবর্তী কোন এক 

স্থান হইতে নৌকাযোগে একটী বাঙ্গালা কল্মচারী নমভিব্যাহারে 

কাশীতে যাইতেছিলেন, এই নৌকাথানি মণিকর্ণিকা নানক ঘাট স্থান 

দিয়া ধারে দীবে অগ্রসর হইবার সময়--ঈংরাজ পুরুষটী সহসা এক 

মনুষ্যাদেহ গঙ্গার সেই অগাধ জলে ভাসিতেছে দেখিতে পাইলেন। 

বলা বানুজা, ভৈলিঙ্গ স্বামী আপন প্রতিতাবলে 'সাবাল, বৃদ্ধ, বনিতা 

মকণকারই নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন, স্থতরাং বাঙ্গালী বাবুটা 

তাঙ্থাকে দর্শন মাত্র ঠিনিতে পারিলেন এবং সাহেবকে স্বামীজীর যোগ- 

বিতৃত্তি ও অলৌকিক ক্ষবতার বিষয় সাধামত বলিতে হাগিলেন। তখন 

সেই ইংরাজ পুরুষটী একবার অবজ্ঞার ছাসি হাসিদ্া স্বামীভীকে স্বীয় 

নৌকায় উঠিতে অনুরোধ করিলেন । যোগীবর নিরাপতিতে উক্ক 

নৌকায় আরোহণপুর্বক সাহেব ও বাঙ্গালীর ষধাস্থানে আপন আসন 
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হণ উরে বলা বাহুলা, এই সময় ঘ বাবুটা ভক্তিসহকারে তাহার 

পদ্ধুলি গ্রহণ করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ কবিতে লাগিলেন। 

এখানে সাছেবের পার্খে একথানি তীক্ষধার তরবারি দেখিয়া 

গ্ামাজী তাছার ধার পরীক্ষাপুব্বক--একবার সাহেবের মুখের দিকে 

হকাহলেন এবং ভাতভাব প্রকাশ করিয়াহই সহসা সেখানি গঙ্গাবঙ্গে 

ন্মেপ করিলেন । এদিকে স্বামাজীর ব্যবহারে 'অনন্তুষ্ট হইসা সাহেবের 

ফ্লাধের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল, তথন বাঙ্গালা বাবুটা অন্গনয় বিনয় 

কগড়া নাহেবকে বলিলেন, “হুজুর! আপ'ন মহামতি যোগার প্রতি 
পশর্ণ পরিত্যাগ করুন। আমি তীরে উঠিয়া শিশ্চয় ডুবুরীর সাহাযো 

আপনার তরবারিখানি উঠাইয়া দিব 15 ততশ্রবণে সাহেব আরও কুপিত 

মাজীকে শাস্তি দিবার জন্ ব্ধপরিকর হইলেন | 

মন্থধ্যামিন্ স্বাশীজী সাহেবের মনোভাব ঈবগত হয়া বাবুটীকে 

করল একবারমাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন_-এ প্রাণখাতী তরবারিখানি কি 

দেবের বিশেষ প্রন্নোজনীর? তিনি বনভভাবে সন্মতস্থঠক উত্তর 

পতলন । স্বামীজা আপন নহন্থ প্রকাশ কারবার 'অধসর পাহয়া পেই 

গহার গঙ্গাবক্ষে আপন হস্ত প্রসারণ করিয়া সাঙেবের গ্রাম ঠিক সেহ- 

কপ এককালে তিনথানি অস্ক উল্োলনপূর্ষক হতরাজ পুরুষটাকে 

"নজর খানি বাছিয়া লইতে আদেশ করিলেন এন 'লোৌকিক 

ক্ষ] দশনে সাহেবের চমক ভালিল এবং শাঙছন কুবাবহারের জন 

তান লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইছা স্বামাজার নিকট ক্গমা প্রাথনা কার, 

দেন) এক্ষণে স্বাইীজী প্রসন্ধমুখে সাহেবছে আনার্বাদ কারয়া স্বরং 

'ভাভার ভরবারিখান প্রহাপণপুর্বক অপর ভান জলে নিক্ষেপ 

কবুলেন, ভতপবে ধীরে ধীরে গঙ্গাবক্ষে অবহরণ করিত সন্গসদ্ধে 

অদৃশ্য হইলেন। 



১২৮ তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিনী 
পাপী পাপ পাপ সস পাপা ০০ সস সিল 

্বামীজীর এইরূপ আর একটা ক্ষমতার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হুইল, 
১৮৫৭ থুঃ নানা সাহেব কর্তৃক দেশীয় মেপাহীর! বিদ্রোহী হইলে, সে 
স্কটময় সময় কাশীর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব স্থানীয় উলঙ্গ সন্নাসীদিগকে 
বিদ্রোহী স্থির করিলেন এবং সকলকে কারারুদ্ধ করিতে আদেশ প্রদান 
করিলেন, অধিকন্ত উললমুর্তি_স্ত্রীজাতির লজ্জাশালতার হানিকারক 
বিবেচনা করিয়া তীঁহাদিগকে বস্ত্র পরিধান করিবার জন্য অনুরোধ 
করিয়া পাঠাইলেন। এই সময় কাশীর বেশীর ভাগ সন্যাসী বন্ধ পরি- 
ধান করিয়া আপনাপন ইজ্জত রক্ষা করিলেন, কিন্তু ব্রৈলিঙ্গ স্বামী 
ম্যাজিষ্্রেটের আদেশে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া সমভাবেই অবস্থান 
করিতে লাগিলেন । বলাবাহুল্য, মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর নিকট চন্দন 
ও ঝিষ্টার পার্থক্য ছিল না । এদিকে মহা প্রতাপশালী ইংরাঙ্গ ম্যাজি- 
ট্রেটে মহোদয়ের আদেশ অমান্য করিবার জন্য তিনি বন্দী হইয়া বিচারা, 
লয়ে আনীত হুইলেন। তখন সদ্দাশয় ম্যাজিষ্রেট মহোদয় স্বয়ং 
তাছাকে বস্ত্র পরিধান করিবার অন্ত অনুরোধ করিলেন, অধিকন্তু যদি 
তিনি তাহার আদেশ অমান্ত করেন, তাহা হইলে তিন জোরপূর্বক 
স্বামীজীকে তাহার নিজের খানা খাওয়াইয়া দিবেন বলিয়া ভয় দেখাই- 
লেন। ইছাতেও ব্রেলি্গ স্বামী কিছুমাত্র বিচলিত নল! হইয়া অন্লান- 
বদনে উত্তর করিলেন, “সাহেব! যদ্দি আপনি আমার খান! খাইতে 
পারেন, তাহা হইলে আমিও আপনার থানা বিনা আপত্বতে খাইব।* 
এবার সাহেব আপন ক্ষমতা বলে তাহাকে নির্যাতন করিতে ইচ্ছা 
করিলে--তিনি আপন প্রতিভাবলে তাহাকে চমতক্কৃুত করিলেন । তদ- 
বধি আর কোন রাজপুরুষ স্বামীজীর প্রতি কোনরূপ আদেশ করিতে 
সাহস করেন নাই। 

জৈলিজ স্বামী কাশীতে অবস্থানকালে--এক অক্ুল-ধীশবর্ধ্ের জবী- 
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শ্বর রাক্ষণের একমাত্র পুত্রের পিঞ্জরাস্থি ভাঙ্গি়। যায়,বহু চিকিৎসাতেও 

তাহার কোন ফলোধয় হয় নাই। অবশেষে ব্রাহ্মণ স্বামীজীর অসাধা- 

রণ ক্ষমতার বিষয় অবগত হইলে-_-তিনি তাহার মেই একমাত্র উত্তরাধি- 

কারীকে সঙ্গে লইয়া কাদিতে কাদিতে স্বামীজীর শরণাপন্ন হইলেন। 

এই সময় স্বামীজী, তাহার অচলা ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া! সেই মৃতবৎ 

পুত্রকে সামান্তমান্ত্র মুত্তিক খাইতে দেন। ইহাতে সেইদিনেই উক্ত 

বালক গুকৃতিস্থ হইয়াছিল । 

স্বামীর এইরূপ আর একটী মাহায্মের বিষয় প্রকাশ করিয়া 

তাহার জীবনী সম্পূর্ণ করিব। একদা এক রাজ! সন্্ীক গঙ্গান্নান উপ- 

পক্ষে কাণাধামে উপস্থিত হন। বলাবাহুল্য, অস্ধ্যম্পত্য। রাজকুলবধূর 
সম্রম রক্ষার নিমিত্ত রাজার প্রাসাদ হইতে গঙ্গাতীর পরাস্ত পথের উভয় 

পার্থেই পদ্দ। ফেপ্গিয়া সংস্কৃত করা হয়। রাজ ও মাহষী যথানিয়মে 

এখানে স্নানকার্ধয সম্পন্ন করিয়া সিক্ত বেশে পপে আসিতে আমিতে এক 

স্থানে উলঙ্গবেশে ত্রেলিঙ্গ স্বামীকে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। 

মাহধী সেই উলঙ্গমৃত্ডি দেখিবামাত্র লজ্জায় অধোমুখী হইলেন, তদর্শনে 

রাজ! রাজঅন্তঃপুরের মধ্যাদা নষ্ট হইল স্থির করিয়া অধীর হইলেন এবং 

স্বামীজীর ব্যবহারে প্রতিবাদ করিয়1 যথেষ্ট ভতসনা করিলেন । ব্রৈলিঙ্ব 

স্বামী আপন মহত্ব গুণে সমস্ত অপমানই সহ করিলেন। ইগাতে রাজা 

আরও ক্ুদ্ধ হইলে জনসাধারণ-_রাজসমক্ষে তাহার যোগধিভূতির বিষয় 

নিবেন করিলেন, কিন্ত রাদা কাহারও অন্থরোধ গ্রান্ না করিয়! 
তাহার অরধীনন্থ দুইজন অন্ুচরকে এই স্বামীজীকে বেআাধাত করিতে 

আদেশধানে আপনার ক্ষমতা গ্রকাশ করিলেন। মহত্ব! ব্রলিঙ্গ স্বামী 

মর্ধসমক্ষে সেই বেত্রাঘাত হাস্কমুখে সহ করিলেন সত্য, কিন্তু দর্শক- 

বওলীমাত্রেই ইহার নিষিত্ত বর্শাহত হইরা অনুতাপ কগ্গিতে লাগিলেন । 
9 
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আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঠিক সেইদিন রাত্রিকালে রাজা এক 
তয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়া! ভীতচিত্তে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। স্বপ্নটা এই. 

রূপ- যেন স্বয়ং কাশীশ্বর উক্ত ত্রিশূল হস্তে ক্রকুটিসহকারে এই 
রাজাকে বলিতেছেন, রে দুর্বত্ত ! তুই আমারই রাজ্যে আমার সেবক 

হইয়া! আমাকে যখন বেত্রাঘাত করিতে সাহস করিয়াছিম্, তখন এই 

পুণ্যক্ষেত্রে তোর আর স্থান নাই, এই দণ্ডেই তুই এ রাজ্য হইতে দুর 

হ, নচেৎ আমি ত্রিশুলাঘাতে তোকে থণ্ড থও করিব।” পর দিবন দথ). 

সময়ে পারিষদবর্গ এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত অবগত হইলে--সকলেই স্বাম।লখাকে 

বিশ্বেবরের অংশ বলিয়। দ্ির করিলেন, তখন রাজ! সপরিবারে এই 

সাধুর পায়ে ধরিয়। ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন,কিন্ত স্বানীজী আপন মহত গুদে 
রাজাকে অভয়দানে কাশীসীম। পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। 

এই ঘটনার পর হুহতে মকলেই তাহাকে বিশ্বেশ্বরের অপমৃত্তি বলিয়। 
স্বীকাগ করিলেন। এইরূপে স্বামীজী কিছুকাল কাশীতে অবস্থানপূর্ববক 
শেষ এই কাশীতেই ২৮* বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। 

মহধি গৌতম-_কাশীর এই পুণ্যক্ষেত্রে বসিয়াই ত্বাহার স্তায় শান্ত 
গ্রণষন করিয়াছিলেন। যে কাশী পাণিনি-ব্যাকরণের জন্ত গ্রসিদ্ধ, যে 

কাশীতে কপিলমুনি সাথ্য-দর্শন-শান্ত্র সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, সেই 
কাশীতেই পুরাকালে রাজ! হরিশ্ন্ত্র সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। 

দশাশ্বমেধ ঘাঁট-_-এই ঘাট অতি পবিভ্র বলিয়া বিখ্যাত; 

কারণ হ্বয়ং প্রজাপতি দেবোদাসের সাহায্যে এই ঘাট স্থানে একে 

একে দশডী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া! ইহার নাম দশাশ্বমেধ ঘাট 

হইয়াছে । এই ঘাটটার সৌনধ্য দেখিলে চমতকৃত হইতে হয়, ঘাটের 
উপরিভাগে পদ্মযোদি গ্রতিষ্ঠিত দশাঙবমেধেশ্বর ও বরদ্েশ্বর নামক দুইটা 

শিবলিঙ্গ বিরাজষান থাকিন্! ভক্তগণকে দর্শনদানে উদ্ধার করিতেছেন। 
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কথিত আছে, দশহরার দিন এই ঘাটে স্নান করিলে জন্মজন্মাস্তরের 

পাপরাশি গ্রক্ষালিত হইয়! যায়। দশাশ্বমেধ ঘাটের উপরিভাগে বিস্তর 

পা! অবস্থান করিয়া যাত্রীদিগের স্নানের সহায়তা করিয়া থাকেন। 
কাশীর তীর্থগুরু পাগ্ডার উপদেশ মত ভক্তগণ এই পবিত্র তীরের উপর 

বমিয়] মুক্কি কামনা করিয়। ছত্রদান, গোদান প্রসৃতি দানকার্ধয সম্পন্ন 

করিনা থাকেন । পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের 

একথানি চির প্রদত্ত হইল। 

মানমন্দির_দশাশ্বমেধ ঘাটের দক্ষিণদ্িকে মানমন্দির ঘাটের 

উপরিভাগে মানমন্দির নামক একটা যন্ত্রবাটী স্থাপিত আছে। পূর্বে 

ভারতবর্ষের লোক ঘড়ি কি-__তাহা জানিত না। প্রায় ছুই শত বৎসর 
পূর্বে রাজপুত শ্রেষ্ঠ মহারাজ মানসিংহ কাশীতে এই মানমন্দির নামক 

“দুটা প্রতিষ্ঠা করিয়া আপন জ্যোতিষীবিগ্তার পরিচয় প্রদান করেন। 
পুরাকালে হিন্দুরা জ্যোতির্বিষ্ভা বিষয়ে যে কতদূর উন্নতিলাধন করিয়া- 

ছিলেন, এই মাঁনমন্দিরই তাশার সাক্ষ্য গ্রদান করিতেছে । সেই 

প্রাচীনকালে ইহাতে যে সমস্ত যন্ত্র স্থাপিত ছিল, তন্ষারা জ্যোতির্দিদি- 

গণ আক্াশস্থ গ্রহ-নক্ষত্রাদির গণন] অতি সহজেই করিতে পারিতেন। 

এই যন্ত্রগুলির মধ্যে যে গুলি বহনযোগা, তৎসমুদায়ই এক্ষণে বিলাতে 

প্রেরিত হইয়াছে । যদিও এক্ষাণ ইহা অকম্মণা অবস্থায় আছে, তথাপি 

এই যন্ত্রগুলির স্থাপতা-কৌশল দেখিলে আশ্চপ্যান্থিত হইতে হয়। এই 

নিমিত্ত কাশা দর্শনেচ্ছুক যাত্রাগণকে এই মানমন্দিরটার স্থাপত;-কৌশল 
একবার দেখিতে অনুরোধ করি। 

কাশীক্ষেত্রে দশাশ্বমেধ, মণিকণিকার বিখ্যাত ঘাট ব্যতীত অসি- 

সঙ্গম ঘাট, তুলপী ঘাট, গণেশ ঘাট, শিবালয় ঘাট, দণ্তী-ঘাট, মানমন্দির 
ঘাট, মীর ঘাট, পঞ্চগঙ্গ। ঘাট, দুর্গ! ঘাট, নুরতি ঘাট, ভ্রিলোচন ঘাট, 
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কেদার ঘাট, পিশাচমোচন ঘাট এভৃতি বছবিধ প্রসিদ্ধ ঘাট আগে 
এধানে যে ধষত্ত তীর্থ বিরাঞ্জিত, উহা একে একে সমস্ত বণনা করলে 
একথানি স্থবৃহং পুণ্তক প্রস্তত হয়। | 

_ তুলসীঘাট-_যসুনাতীর-্্া রাজাপুর গ্রামের ব্রাহ্মণ বংশোন্তব 
মহায্মা তুলসীদাস__যিনি যুবতী পত্বীর একটীমাত্র তীব্র বাক্যে এক 

মুহুর্তের মধ্যে সচেতন হইয়! অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য দেখিতে পাইয়াছিঞ্েন 

এবং সংসার ত্যাগী হইয়াছিলেন। যিনি এই কাশীক্ষেত্রে উপস্থিত 

হইবামাত্র প্রথম নিশ্বাসে তাহার মুখ দিয়া রাম নাম উচ্চারণ হহরা- 

ছিল, যাহার হাদয়ের ক্লাত্রমঠা--জাবনের জটিল মোহ-আবরণ, স্থান 

মাহাখ্মাগুণে সমস্ত ছিন্ন হইয়া রজনীর অন্ধকারের হ্যায় মিশাইতে 
সক্ষম £হয়াছিলেন,মর্থাৎ এক থও ক্ষুত্র উপলে সময় সময় ধেমন নির্বর 

নী" গতির পঞ্সিতগ্তন হয়, মহাত্মা তুলপীদাসেরও ঠিক সেইরূপ 
আীবন-ম্রাত ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইয়াছিল। 

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের নিকট একজন ব্রাঙ্মণ এক চত্বরে বসিয়া 

প্রতাহ রামায়ণ পাঠ করিতেন। তুলসীদাস এ স্থানে গিরা এক মনে 
ভক্তিসহকারে তাহার রামায়ণ পাঠ শ্রবণ কাঁরতেন। এখানে অবস্থান- 
কালে একদ। গভীর রাত্রে এক প্রেতমৃত্তির আবির্ভাবে তিনি উপদেশ 
পাইলেন--“ষে ব্রাহ্মণ প্রত্যহ এখানে রামানূণ পাঠ করন, তিনি ছন্প- 

বেশধারী সাক্ষাৎ পবনকুমার”। যদি তুমি কোনরূপে এই পৰনকুমারকে 

সন্তষ্টপূর্বক গুরুত্বে বরুণ করিতে পার, তাহা! হইলে নিশ্চয় ভগবান 

প্রীরামচন্ত্র তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন । 

পর দিবস প্রভাতে তুললীদাস বথাসমরে স্বপ্র বৃত্তান্ত অনুসারে সেই 
ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হুইর়া দেখিলেন__ভাগাক্রমে তথায় এই 

্রাঙ্ণ ব্যতীত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহই নাই এবং (তান এক মনে 
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টিনিনিরা রাত 

এক প্রাণে বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে শ্রীরামণ্ডণ গান করিতেছেন। ইতাবসরে 

তলদীদাস সুযোগ পাইয়া তাহার চরণপ্রাস্তে পতিত হইয়া আপন অতি- 

লা বাক্ত করিলেন। তীহার করুণ প্রার্থনায় ব্রাহ্মণ দয়া করিয়া তুলসী 

গাসকে রামনামে দীক্ষিত করিয়া আপন শিষ্যত্বে বরণ করিলেন । এই 

দন হইতে সেউ রামায়ণ পাঠকারী ত্রাঙ্গণকে আর কেহ এখানে 

দেখিতে পাইলেন না। 

ভুলসীদাস এবার গুরুর কৃপায় রামনামে দীক্ষিত হয়! নির্জনে 

বসিয়া ইষ্ট মকর জপ আরম্ভ করিলেন । তাহার অমুত নির্বরিণী রাম 

নামের তরঙ্গত্রোতে বারাণসীক্ষেত্রের তূভাগ হইতে আকাশমণ্ডল 

পর্যান্ত পবিত্র হইয়! উঠিল, সুতরাং সম্বরাপতি অমরসিংহ প্রমুখ হিন্নু 

নৃপতিবুন্দ পর্যন্ত এই তুলসীদাসকে ভক্তির চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। 

ইহার কিছুকাল পর তুলসীদাস নান! তীর্থ পর্যাটন করিতে করিতে 

চিত্রকূটে উপস্থিত হইলেন । তখন নু গ্রহণ উপলক্ষে সেখানে বহু 

লোকের আনত! হইয়াছিল। নান সম্প্রদায়ের সাধু সন্লাসীগণকে 

এখানে একত্রিত দেখির। তিনি আনন্দে অধীর হলেন, এমন কি সেই 

সাধুসহবাসের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া তিনি এই চিত্রকুটে কিছু দিন আব- 

ল্যান করিতে মনস্থ করিলেন। 

একদ! তুলসীদাস গ্রাতঃ্লানে পবিত্র হইয়া! এখানে ইষ্টপৃজার অন্ত 

যখন চন্দন ঘর্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে একটা নবতূর্ধাদল শ্তাষ- 

বাস্তিবিশিষ্ট বালক সন্নাসীবেশে তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া বলিলেন, 

"ভাই । আমায় চন্দন পরাইয়া। দিতে পার?” 

এই অপূর্ব্ব বালকের দিব্য জ্যোতি: দর্শনে তৃলসীঙ্গাস তাহাকে 

প্রীরাম রঘুবীর বলিয়াই স্থির করিলেন এবং-মনে মনে ভগবান শ্রীরাম- 

চক্রের হ্ীচরণ ধ্যান করিতে করিতে সহ! মৃচ্চিভ হইলেন। 



১৩৪ তীথ-অ্রমণ-কাহিনী 

মুচ্ছাঁভঙ্গে তিনি দেখিলেন যে, তীছার শ্বহস্ত ঘর্ষিত সেই চন্দন ও 

সেই অপূর্ব কান্তিবিশিষ্ট বালক আর তথায় নাই। তখন তীহার দু 
প্রতীতি জন্মিল যে, এ বালক স্বয়ং নরনারায়ণ শ্রীরামচন্দ্র ভিন্ন অপর 

কেহই নহে। এবার তুলসাদাস--উন্মাদ, বাহাজ্ঞানশূন্ত, তিনি যাহাকেই 

সম্মুথেই দেখেন, তাহাকেই এই বালকের বিষয় জিজ্ঞাস করিতে লাগি. 

লেন। 

এইভাবে কিছুদিন অতীত হইলে একদ। তিনি নপ্পে ভগবান 

প্রীরামচন্জ্রের দর্শন পাইলেন। শ্বপ্রেই তুলসীদাসের প্রতি প্রত্যাদেশ 

হইল যে, প্বহস! তোমার ভক্তিতে আমি বাধ! পড়িয়াছি, আমার 

আদেশ মত একখানি রায়ামণ রচনা কর-_রামলীলা প্রকাশের তুমিই 

যোগ্য পাত্র। 

ভগবানের আদেশ মত তুলসীদাস ১৫৭৫ খুঃ রামায়ণ রচনা করি- 

বার অভিলাষে অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন এবং এই স্থানে তাহার 

বালাখও লেখ! সম্পূর্ণ করিলে হ্যানীয় বৈষবদিগের সহিত তাহার 

বিবাদ উপস্থিত হয়, এই হেতু তিনি বাধ্য হইয়া তাহার সাধের অযোধ্যা 

ত্যাগ করিয়া পুনরায় কাশীক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করিলেন। বারাণসী 

গঙ্জাতীরে যথায় বঙ্গিয়। তিনি ভগবানের আদেশ পালন করিয়াছিলেন, 

খভাপি জনসমাজে এ ঘাটটী “ভূলসী ঘাট” নামে প্রপিদ্ধ আছে। বলা- 

বাহুল্য যে-_মহাত্মা ভূলসীদাস রচিত প্রামায়ণ” হিন্দুদিগের উপাদেয় 
. এবং পবিষ্ত্ গ্রস্থ। 

পুণা স্থান কাশাক্ষেত্রে আসিয়া গে দান, ছত্রদান, স্বর্ণদান প্রভৃতি 

দানকাধ্য সম্পন্ন করিতে হমু। যে সকলব্যক্তি পরের প্রর্থ্যয দেখিয়! 

ঈর্ষান্বিত হন, তাহাদের জানা! উচিত যে-_তীর্ঘ স্থানে দান করিয়াই 

তাহার। উ্শ্বয্যনুখ ভোগ করিতেছেন। তীর্ঘ স্থানে দান না করিলে 



কাশী ১৩৫ 
সপ 

গলুজন্াস্তরে দরিজ্্ হইতে হয়, এ বিষয় পূর্বেই বল! হইয়াছে। ব্রাহ্মণ 
শোফন সকল তীর্থের মুখ্য; অতএব সকল তীরে ই ত্রাঙ্গণ ভোজন 
£বুইয়া দক্ষিণাসহ তাহাদের সন্তুষ্ট করিতে হয়। প্রচুর পরিমাণে 

ভোজন করাইয়া তাহাদের দক্ষিণা দান না করিলে সকল ফলই নষ্ট 

হয়া থাকে, শানে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই নিমিত্ত বিজ্ঞ 

বাক্তির! ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া সাধ্যমত দক্ষিণাদানে তাহাদিগকে 

সস্থঃ করেন । কাশীক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ ভোজন বাতীত একটী দণ্ড ভোজন 

করাইবার বিধি অছে, একটা দণ্তী ভোজন করাইতে হইলে তাহাকে 

একটা কমণ্ুলু, একথার্ন কুশাসন, একথানি গেরয়া বর্ণের ধুতি ও 

দাধামত ভোঞজনান্তে দাক্ষণ। দান করিতে হয়। কথিত অছে, দণ্তী- 

দিগের উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিতে নাই, যদি দৈবাৎ কেহ হহা! ম্পশ করেন, 

তাহা হলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে গঙ্গা শ্লান করিয়া দেহ শুদ্ধ করিতে হয়। 

কাশক্ষেএ__তীর্থ সকল সেবা ও দশন করিয়া কুমারীপৃজ1 করিতে হয়, 

সর্বশেষে স্বীয় পাগুার নিকট সফল লইয়া অগ্ঠ তীর্থে বা ইচ্ছামত 

স্থানে গমন করিতে হয়। | 

কাশীর মণিকণিক! ঘাটের দক্ষিণপ্রান্তে প্রায় তিন মাইল দূরে হুর্গা- 

বাটী নামে একটী বিখ্যাত মন্দির আছে। এন মহাদেবীঃক দশন 

করিতে যাইবার সময় পথিমধ্যে তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দিরের সম্মিকটে 

প্রাতঃম্মরণীয়া মহারাণী অহল্য। বাঈ গ্রতিঠিত এক বৃহৎ শিবমন্দির 

দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অভ্যন্তরে ভগবানের প্রকাণ্ড লিঙগমুত্তি ও 

চতুপার্থ্ে যে শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত বারটী বিগ্রন্মুত্তির দর্শন পাওয়। যায়, 

সেই পবিত্র মুপ্তিগুলি দর্শন করিলে নয়ন আর ফিরাইতে ইচ্ছ। হয় না, 

বোধ হয় সমস্ত কাশী সহর মধ্যে এরূপ সুত্ীমুত্তি আর ছিভীয় নাই। 

এই দেবালয় হইতে আরও কিছু দূরে ছুর্গাবাটীটা অবস্থিত । 



১৩১ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 

ছুর্গাবাটী--এ তীর্থে জগজ্ঞননী জগন্ধাত্রী শঙ্করের আদেশে 
ছুর্জয় দুর্গান্বরকে বিনাশপূর্বক দুর্গ নাম অর্জন করিয়াছেন। 

দুর্গার অপর নাম শক্তি, আবার এই শক্তিদেবীই বৃত্বান্থর সংহার 
সময় তদীয় পুত্র শ্রীমান কার্তিককে দেবসেনাপতি পদে নিধুক্ত করিয় 
তাহাকে শক্তি নামে খ্যাত করিয়াছেন। বলাবাহুল্য, এই দেবী নানা 

স্থানে নানা বেশে আবিভূতি!হইয়া ভক্তগণকে উদ্ধার করিতেছেন। 
চত্ডী পাঠে উপদেশ পাওয়া যায়--এই জগজ্জননী ভ্রিনয়নী তেত্রশ 

কোটী দেবগণের তেজ হুইতে দুজ্জয় অস্থরকুলকে বিনাশ কারবার 

জন্যই অবনীমাঝে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 

শক্তিরূপিণী ত্রিনয়নীর উৎপত্তির কিন্বদস্তী এই- 

রূপ % 

পুরাকালে অন্ুরাধিপতি মহিযাস্থর এবং দেবতাধিপতি ইন্ত্রের 

সহিত দীর্ঘকালব্যাপা যে সংগ্রাম উপস্থিত হয়, সেই প্রলয়কর দেবাস্থর 

যুদ্ধের পরিণামে-__দেবতাদিগেরহই পরাজয় হুইন্বাছিল। মহাপরাক্রম- 

শালী মহিষাস্থর তখন বীরদর্পে যাবতীয় দেবগণসহ তাহাদের রাজা 

শচীপতি হজ্্রকে শ্ব্গরাজা হইতে বহিষ্কৃত করিয়। শ্বয়ং ট্রীরাজ্য ভোগ 

দখল কাঁরতে লাগিলেন। এদিকে দেরগণ অস্ুররাজের তাড়নান্ব 

আশ্ররহীন হইলে_-সেই সন্কটময় সময় অতিবাহিত করিবাদ কালে 

একদা সকলে যুক্তিপূর্বক লক্ষমীপতি বিষুণুসমীপে উপস্থিত হইয়! আপনা- 

পন হুঙ্দশার বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। 

ভগবান বিষু-_দেবগণের যুদ্ধের কথা, তাহাদের পরাজয়ের বিবয়ণ 

এবং আশ্রয়হীন হইবার বিষয় একে একে শ্রবণ করিব।য় পর তাহার 



কাশী ১৩৭ 

ছয়ঙ্কর ক্রোধ উপস্থিত হইল। ইহার ফলে তিনি ভ্রকুটি করিলেন, 
অর্থাৎ তাহার শ্রীমুখ হইতে ব্রহ্মতেজ বাহির হইতে লাগিল। বিশ্বচক্রী- 

বিষ্ুর দেখাদেখি মহেশ্বর ও ব্রহ্মা ভ্রকুটি করিলেন, ত্দর্শনে অপরাপর 

দেবগণ ধাহার1 তথায় উপস্থিত ছিলেন, সেই সকলকারই মুখ হইতে 

অগ্নির ম্যায় তেজ বাহির হুইয়! এক উজ্ছবল বিরাট দেবীমৃষ্ঠিতে পরিণত 

হইল। 

চণ্ডীমাহাত্মা নামক গ্রন্থে উপদেশ পাওয়া যায়_-মহাদেবের তেজে 

দ্বেবীর-_মুখ, বিষুণর তেজে--বাহু, যমের তেজে-_চুল, ব্রহ্মার তেজে-_ 

পাদদ্বয়, হুধ্যের তেজে-_আছ্ুল, চন্দ্রের ভেজে-_শ্তনছয়, ইন্দ্রের তেজে 

_-কটিদেশ, বরণের তেজে--উক্, পৃথিবীর তেজে-_নিতনম্ব, কুবেরের 

তেজে-_ নাক, বায়ুর তেজে-_ _কাণ, প্রজাপতির তেজে-_ দাত, অগ্নির 

তেজে__তিনটা নয়ন জলিয়া উঠিল, উষ্। ও সন্ধ্যার তেজে-_ঢুটা সুন্দর 

বাকা ভ্রর সৃষ্টি হইল, এতত্তিন্ন অপরাপর দেবতাদিগের তেজে দেবী 

সর্বমঙগল1 সর্ব সুলক্ষণযুক্ত। রূপ ধারণ করিয়া দেবতাদের সম্মুখে উপ- 

স্থিত হছইলেন। ঠিক এই সময় হুর্য্যদেৰ প্রীতমনে এ স্ত্রীমুির, প্রতি 

লোমকুপে আপন কিরণরাশি ঢালিয়া দিলেন, ইহার ফলে ত্রিনয়নীয় 

প্রাকৃতিক দৃশ্য ধক্ ধক্ জলিতে লাগিল। এইরূপে যে দেবীর লৃষ্টি হইল 
_তিনি তৎক্ষণাৎ দেবাদিদেব মহাদেবের তপন্কায় মনোনিবেশ করি- 

লেন। 

কিছুকাল অতীত হইলে পর--এই তপস্তার ফলে তিনি একদ1 মহা- 
দেবের কৃপায় মহেশ্বরকেই পতিত্বে বরণ করিলেন। তখন ভগবান 

মহেশ্বপ দেবগণকে নিজ নিজ মূল অস্ত্র হইতে যুদ্ধান্ত্র বাঠির করিয়] 

তাতাকে রণবেশে সজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন, অধিকন্ধ মহাগিরি 

[হমালক হইতে একটা মহাকায়! প্রচণ্ড পশুরাজকে আনয়ন করাইয়। 
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পন পিল লাশ ক ২ লু 

দেবীর বাহনরূপে নিধুক্ত করাইয়া দ্িলেন। তন্দর্শনে ক্ষীরদসমুডের 

দেবী (লক্মা) তাহাকে নানা বহু মূল্য বসনভূষণে ভূষিতা করিলে__ 

শঙ্করী এক পুর শ্রীধারণ করিলেন । এইরূপে মহাদেবী অপূর্ক 
সাজে শোভিতা হইলে--ভগবান শঙ্কর তাহাকে সংহারমূণ্ডি ধারণ করিয়! 

সেই দুর্জয় মহ্যাম্থরকে সদলে বিনাশ এবং দেবতাদিগের ছুঃখমোচন 

করিতে উপদেশ দান করিলেন । 

মহাদেখী মহাদেবের আদেশে সংহারমূন্তি ধারণ করিলে_তাহার 

পদভরে পৃথিবী টপমল, এমন কি যাবতীয় জীবজন্ত ও গিরিপর্বত থর 

থর কাঁপিতে লাগিল । তখন দেবতারা মহানন্দে “জয় সিংহবাহিনী কী. 

জয়” শবে দিগদিগন্ত পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন; ইত্যবসরে দেবা 
অট্রহাসি হাসিয়া! এক হৃস্কার ছাড়িলেন। সেই হস্কারের ফলে সমস্ত বিশ্ব 

ভরিয়া অনস্ত-জগৎ শুনব হইল, সপ্তসমুদ্র উথপিয়! উঠিল, দ্বর্গরাজো 

সহম! মহিষান্ররের প্রাণে আতঙ্ক প্রদান করিল। 

এদ্দিকে শব্বরী শঙ্করের আদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়! যথাসময়ে স্বর্ণ- 

রাজো মহিযাস্থরকে সদলে বিনাশপূর্বক দেবতাদিগের ছুঃখমোচন 

করিলেন। তথন দেবগণের আনন্ের পরিসীমা রহিল না। এযুদ্ধে 

দ্বেবী শিবকে দূতরূপে বাহাল করিয়! আপন কার্য্যাসদ্ধি করিয়াছিলেন 

বলিয়া জনসাধারণে তাহাকে-_শিবদূতী নামে কীর্তন করিয়া থাকেন। 

ব্রেতাযুগে পূর্ণব্রহ্ধ স্ভগবান শ্রীরামচন্দ্র দেবগণের কাতর প্রাথনায় 
ছর্জয় রাবণকে সবংশে বিনাশ করিতে গমন করিলে--তিনি ভয়বিহ্বল- 

চিত্তে এই দেবীরই শরণাপন্ন হইয়! নির্ভয়চিত্তে অবস্থান করিতেছিলেন, 

তখন রঘুবীর আপন কাধ্যসিদ্ধির জন্ত এক শত আটটা নীলপদ্ম যথা. 

নিয়মে উংসর্গপূর্বক ভগবতীকে প্রসন্ন করিয়া রাবণকে বিনাশ করিয়া- 
ছিলেন। সেই ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ শ্রীরামসেনাপতি বানররাপর 
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ঘনঃবের আদেশে-_-কপিবানরগণ করুণাময়ী জগজ্জননীর মন্দিরটা 
পাহারায় নিধুক্ধ আছে, আর এই কারণে ছুর্গাবাটীর চতুঃসীমার মধ্যে 

১গবৃহ:র মন্দিরে এই সকল কপিবানরগণকে দেখিতে পাওয়া যায়। 

কানস্থ এই ছুর্গীদেবীর পুজার্চনা করিতে যাত্রাকালীন যাত্রিগণ! এক 

“1টি যটি সঙ্গে লইবেন,নচেৎ সেই সকল বানরগণের তাড়নায় অকারণ 

ল11ঞত হইতে হইবে । বলাবাহুল্য, এখানে এত বানর আছে যে, 

হাঠাপ্দিগকে সামান্তমাত্র থাগ্ভ-সামগ্রী প্রদান করিলে, চারিদিক হইতে 

পলে পালে লাফাইয়া পড়িয়া, তাহারা! একটার উপর আর একটা 

পতিত এবং কাড়াকাড়ি করিয়া! একের খাস্ত অপরে লইয়া থাকে। 

ইহা এক কৌতুকবহ দৃশ্ ! 

দুর্গাবাটী প্রবেশকালে--ইহার সন্মুখভাগে যে সকল পত্রপুষ্প ও 

ডালার দোষান দেখিতে পাওয়] যায়,ভক্তগণ সাধ্যমত তথায় আপনাপন 

আবশ্তকীয় দ্রব্যগুলি সংগ্রহপূর্ব্বক দেবীর পুজার্চন! করিতে পায়েন। 

এই মন্দিরের উত্তরদিকে যে একটা চারিধার বাধান চত়ুক্ষোণ পুষ্করিণী 

দেখিতে পাওয়া যায়, উহ্াই দুর্গাকুণ্ড নামে খ্যাত। যাত্রীগণ এ তীর্থে 
উপস্থিত হইয়া! বখানিয়মে এই কুগুবারি স্বীয় মন্তকে সিঞ্চন করিয়া 

চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন। মন্দির প্রাঙ্গণের বহির্ভাগে যে প্রশত্ 

পতিত জমি দেখিক্কা থাকেন--প্রতি মঙ্গজলবারে ধস্থানে একটা মেল! 

বসে। এ তীর্থে দেবী উদ্দেশে গ্রত্যহ বিস্তর ছাগবলি হইয়া থাকে । 

পাঠকবর্শের প্রীতির নিমিত্ত হুর্গাবাটীর একখানি চিগ্র প্রদত্ত হইল। 

যে সকল যাত্রী ধন্মনীল হুইয়! কাশীক্ষেত্্ে বাস করেন, তাহারা 

্বায় আত্মা ও পিতৃগণকে পরিজ্জাণ করিয়া থাকেন। অতএব অর্থ, 
শরীর ও বেশ-ভূষাদি-_সকল পদার্থই নশ্বর, অসার ও অনিত্য, ইহ! 

| নিশ্চয় জানিয়। সংসারভর়তঞ্জন দুরিতহারী, জাণকারী কাশীধামের সেবা 
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করা কর্তব্য। কলিযুগে একমাত্র সর্বদূরিতহারী কাশীক্ষেত্র ব্যতীত 
ভবগণের আর কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত দৃষ্ট হয় না। যেতীর্থে দেবনদী 

প্রবাহিত], যথায় মণিকগিক] বিরাজিতা, তথায় দেহীমানবকৃল যে 

মুক্তপ্রাপ্ত হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? অধন্মনিরত ব্যক্তির! যদি 

এই ক্ষেত্রসীমা! মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করে, তাহা হইলেও স্থান মাহাত্মা- 

গুণে তাহাকে আর কখন সংসারমাঝে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। 

কাশীর অদূরে_ রামনগর নামে যে একটা স্কান আছে, যাহা ব্যাস. 

কাশী নামে প্রপিদ্ধ। যায় কাশীর বাজ! স্বয়ং বাস করিয়া থাকেন ।; 

সেই নির্দিষ্ট সীমামধ্যে কেহ দেহত্যাগ করিলে জগজ্জন নী অন্নপূর্ণাদেবীর 
বরপ্রভাবে তাহাকে গর্দভ জন্মলাভ করিতে হয়। 

কাশীর দ্রষ্টব্য স্থান-বিশ্রেম্বরজইউর মন্দির, মণিকধ্িকা, 
দ্বশাশ্বমেধঘাট, নন্দীকেদারেশ্বরের মন্দির, ছুর্গাবাটী, মানমন্দির,ডালকা- 

মগণ্ডাই, বেণমাধবভীউর মন্দির, জ্ঞানবাপী, মহারাণী অহলা। বাঈয়ের 

দেবালয়, তিলভাগ্ডেশ্বারর মন্দির, গভর্ণষেণ্ট প্রতিষ্ঠিত কলেজবাটী, 

তাস্করানন্দ ্বামীর মঠ, বুদ্ধ সারলাথ-দেবের মন্দির ইত্যা্দি। 

স'রনাথ-_কাশী সহরের ৬ মাইল দুরে এই প্রাচীন বৌদ্ধ 
কীতিন্তভটীর শোতা দর্শন পাওয়া যায়। ইত্তিপূর্কবে ইহা! এখানে ভূগর্ডে 
প্রোখিতাছুল,সঞ্প্রতি মহামতি বড়লাট কর্জন বাহাত্বরের আদেশে এবং 

স্থানীয় বুদ্ধ অ:ধবাসীদিগের যত্বে ইহা পুনরাবিষ্কৃত হইয়াছে। কাশী 

তীর্থপেধকগণ ইচ্ছা করিলে ইহার সেই প্রাচীন সৌন্দধ্য দেখিতে 

পারেন। হুতিপূর্বে গয়া তীর্থ হইতে-_যেরূপ বুদ্ধগঞ্াা মন্দিরের অদ্ভুত 

 ফীস্তিকলাপ দর্শন করিয়াছেন, এখানেও ঠিক সেইরূপ বুদ্ধ সারনাগ- 

দ্বেবের প্রাচীন কাণ্তিকলাপ দর্শনে আত্মহার! হইবেন, সনোছ নাই। 

কাশীতে প্রস্তর নির্মিত কলেম্র বাটার গঠন প্রণালী অতি মুন্দয়। 
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এই কলেজটার ১৮৯৩ খৃঃ নির্মাণ কার্ধ্য শেষ হয়। ১৭৯১ খৃঃ বারা 

(সীতে গভর্ণমেন্ট যে সংস্কৃত কলেজ বাটা স্থাপন করেন, বিষয়কর্থের 

পক্ষে সুবিধা হয় বলিয়া! লোকেরা সংস্কৃত শিক্ষার পরিবর্তে ইহাতে 
কবল ইংরাজী শিথিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। 

কাশীসহরে যে সমস্ত গ্রন্তরময় বাটা নিশ্মাণ হয়, এ সমস্ত পাথর- 

গুলির মধ্যে অধিকাংশ প্রস্তর খণ্ড গঙ্গাবক্ষে নৌকার সাহায্যে চুনার 
নামক স্থান হইতে সংগৃহীত হয় । এই চুনার হইতে ১০ ক্রোশ পশ্চিমে 

মিষ্জাপুর অবস্থিত, পূর্বে এখানে একটী শন্তের হাট বদিত বলিয়! 

এই স্থানটা ব্যবসা বাণিজ্যের জন্ঠ বিখ্যাত ছিল। বর্তমানকালে 

রেলপথ প্রস্তত হওয়ার দেই বাণিক্র্য স্থানটা এক্ষণে অন্তত্রে উঠিয়! 

গিম্বাছে। মিজ্জাপুর জেলার দক্ষিণ অংশ পর্বতময় এবং কোন কোন 

স্থান এমন জঙ্লপুর্ণ যে--তথার শ্বচ্ছন্দে ব্যাপ্রগণ অবস্থান কৰি?! 
থাকে । মির্জাপুর ষ্টেশনের অনতিদৃরে শ্রী্রীবিদ্ধেশ্বরীর দেবালয় আছে, 
তক্তগণ এই স্থানে দেবীর দর্শন করিয়া! নয়ন ও জীবন চরিতার্থ বোধ 
করিয়। থাকেন। 

ব্যানকাশী 
কাশী তীর্থের মাহাত্ম্য গ্রকাশিত হইলে পর--একদা ব্যাসদেব 

মনে মনে ভাবিলেন, কাশী মাহাম্ম্যে দেখিতেছি-__পাপীরা এখানে 
আলিয় যদি আর পাপ না করে, তাহা! হইলে কাশালীমার মধো তাতার 

মৃত্যু হইলে দে হরপার্বতীর কৃপায় মুক্তিলাভ করিবে। কিন্ত কোন 

ধার্টিক-আজীবন ধন্দ-কর্মে তত থাকিয়া যর্দি কাশীবামী হয় এবং 
কোনরূপে অজ্ঞানত পাপ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে সে পাপের জার 
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মুক্তি নাই। খধিবর এই সকল চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, আমায় 

এখানে এমন একটী কাশীর- স্থষ্টি করিতে হইবে, যথায় পাগীর' 

আসিলে উদ্ধার হইবে, অথচ আমার প্রতিষ্ঠিত কাশীমধ্যে বাস করিয়া $ 
যগ্পি পাপকার্যে রত হয়, তাহা হইলে আমার আশীর্বাদে অনায়াসে 

সে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে, আরও আমি যে সহরটী নির্্া 

করিব, উহা! আমারই নামানুসারে ব্যাসকাশী নামে প্রসিদ্ধ' হইবে। 

এইরূপ স্থির করিয়া তিনি মহেশ্বর প্রতিষ্ঠিত কাশীসীমার অনতিদুরে 

অথাৎ রামনগরে একটা পৃথক্ সহর স্থষ্টি করিতে আরম্ভ কর্রিলেন। 

এদ্দিকে অন্নপূর্ণাদেবী-_ব্যাসের মনোভাব অন্তরে অবগত হইয়। 

ভাবিলেন, পব্যাসের ওরূপ কাণীর স্থষ্টি হইলে মহেশ্বরের সোণার কাণ 

অরণ্যে পরিণত হইবে, কেন না__-সকলেই ব্যাসকাশীতে গিয়া বাঃ 
করিবে ।” 

দেবী এইরূপ চিস্ত! করিয়া এক বৃদ্ধার বেশ ধারণপূর্ববক যষ্টি হস্তে 
ধীরে ধীরে বথায় ব্যাসদেব তাহার কাশীক্ষেত্র নিন্মাণ করিতেছি লেন, 

তথায় উপস্থিত হুইয়! মৃছ্ম্বরে ব্যাসকে জিজ্ঞাসিলেন, *বাবা, তুমি 

এক মনে এখানে কি করিতেছ ?” 

ব্যাসদেব উত্তর করিলেন,“বুড়ি, আমি এখানে এমন একটী কাশী 

স্থষ্টি করিতেছি ষে, এখানে বাস করিয়া ষে যত পাপকাধ্য করুক বা 
অন্ত স্থানের পাপী এখানে বাম করুক, আমার আশীর্ধাদে মৃত্যুকালে 
সে সকল পাপ হুইতে সুক্ত হইবে ।” 

_. *ভাল ভাল” বলিয়! দেবী কয়েক পদ অগ্রসর হইয়! তত্দণডে__পুন- 
রায় বাসস্থানে আসিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখানে মলে কি হবে 

বলিলে বাবা 1” 

এইরূপ পুনঃ পুনঃ দিজ্ঞাসা করাতে ব্যামদেব এ বৃদ্ধার উপর 
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রাগান্বিত হইয়! বলিলেন, “এখানে মলে গাধা হবে, শুনিতে পেয়েছিস্ 

ডি” 
দেবী তত্শ্রবণে হাস্পূর্ববক “তথাস্ত” বলিয়৷ অন্তহিত হইলেন। 

ব্যাস তখন দেবীর চাতুরী বুঝিতে পারিয়! “হায় কি কারণাম* 

বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। এই কারণে রামনগরে ব্যাস 

প্রতিষ্ঠিত কাশীতে কাহারও মুত্যু হইলে দেবীর বরপ্রভাবে তাহাকে 

গন্দভ জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। চৈত্র মাসে শ্রীরামনবমীর সময় রাম- 

নগর মহাসমারোহের সহিত রামলীলা উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে । 

কাশীর শিকরোল নামক স্থানে ইংরাজের! বাস করিয়া! থাকেন। 

শিক্রালে চুড়াবিশিষ্ট একটা সুন্দর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে, উহার 
নিকটস্থ প্রাঙ্গণে একটী ক্ষুদ্র পুফধরিণী দেখিতে পাওয়। যায়, তাহার 

ভলে কয়েকটা পোষা কুম্তীর নানাপ্রকার থেল৷ দেখাইয়া দশকবৃন্দকে 

স্পষ্ট করিয়া থাকে, অধিকন্ত থাগ্ভ-দ্রব্য পাইলে তাহার! নিকটে আসিয়া 

থেল! করিয়া থাকে । কাশীর বাজার, চক, ডালকা, মণ্ডাই এই সকল 

স্থানে নান। প্রকার লোকের আচার-ব্যবহার দেখিলে অনেক রকম 

শিক্ষালাভ হহয়। থাকে । 

কাশীর পাণ্ডার! প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হুইতে স্থফলের প্রণামী 

বাত্ীত পৃথক্ ৩২ টাকা ৬০ আন। আদায় করিয়া থাকেন। নিষ্ন- 
লিখিত বাবুদে এই ৩২ টাকা ৬০ আনা আদায় হয়, যথা--গঙ্গাপুত্র 

অর্থাৎ যে ব্রাঙ্গণ__-গঙ্গান্নান সময় মন্ত্র পাঠ করান, উহারাহই এখানে 

গঙ্গাপুত্র নামে খ্যাত । তাহার মজুত্ী ১২ টাকা /০ আনা, যাত্রা ওয়াল! 

অর্থাৎ যে সকল লোক কাশীর তীর্ঘস্কান নকল, ভক্তগণকে দরশন করা- 

ইয়া থাকেন--তাহারাই যাত্রাওয়াল। নামে খ্যাত। ইহাদের মদ্ভুরী ১২ 

টাক /* আন1। কাশীতে উপস্থিত হইয়া বাহাকে তারথগুরু মান্ত 
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কর!1 যায়__তিনি নিজ ব্যয়ে যাত্রীদিগকে বিশ্রাম স্থান প্রদান করেন। 

এই বিশ্রাম স্থানের-_ভাড়ান্বরূপ প্রত্যেক যাত্রীর নিকট ১২ টাকা ), 
আনা, এই তিন বাবুদে ১২ টাক1/* আনার হিসাবে মোট ৩২ টাকা 
৩* আনা দিতে হয়। কাশীতে আসিয়! কুমারীপুজ্জ1 করিতে হয়, এই 

পূজার সময় পাণ্ডার আদেশ মত একটা ব্রাহ্মণ বংশোস্তবা কুমারীকে 
থালা, গেলা, সাড়ী প্রভৃতি দ্রব্য-সামগ্রী যথানিয়মে মন্ত্রপুত করিয়া 
দান উৎসর্গ করিতে হয়, শেষে তাহাকে যত্বের সহিত ভোজন করাইয়া 
দক্ষিণাসহ তৃষ্ট করিতে হয়। কথিত আছে, পুণ্যস্থান কাশীক্ষেত্রে উপ. 

স্থিত হইয়। যে ব্যক্তি এইরূপ কুমারীকে পৃজার্চনায় সন্তষ্ট না করেন, 
ভগবান বিশেশ্বর তাহার কোন পুজ্জাই গ্রহণ করেন না। 

কুমারীপুজার কারণ /-- 
পুরাকালে মহেশ্বর কর্তৃক কাশী ও মণিকণিক! প্রতিঠিত হইবার 

পর--.এক সময় দেবাদিদেব কিছুকালের জন্ত কুশদ্রীপন্থিত মন্দারপর্বতে 

যাইয়া অবস্থান করেন। এর সময় কাশীক্ষেত্রে কোন নিদ্দিষ্ট প্রজা. 

পালক না থাকায় অত্যন্ত অমঙ্গল ঘটিতে আরম্ভ হইল । দেবোদান 

নামে এক বাক্তি সংপার পরিত্যাগ করিয়! সেই সময় এই স্থানে বাস 

করিতেছিলেন। প্রজার] তাহাকে ধার্মিক ও সুন্দরকাস্তি পুরুষ 

দেখিয়া তাহাকেই উপযুক্তবোধে কাশীর রাজীরপে অভিষেক করি. 
লেন। বহুকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে পর একদা ভোলানাথের 

আনন্মকানন (কাশী) স্মরণ হইল, তখন যুহূর্তমধ্যে তিনি তাহার 

কাশীক্ষেতে উপস্থিত হুইয়! দেবোদাসকে এখানকার রাজা দেখিলেন, 

তন্দর্শনে তিনি দেবোদাসকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে আদেশ করি- 

লেন। দ্বেবোদাস কিছুতেই নগ্ম 5 হইলেন না, তখন মহাদেৰ ভাবিলেন, 
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'মার মভয়বাণীতে এ কাশীতে ষে ব্যক্তি শুন্ধচিন্তে ধর্্মাবলম্বনপূর্ববক 
স করে, সে পাপী হইলেও মামার কৃপায় নিষ্কৃতি পাইয়। থাকে । 

[তএব এহ ধন্মাত্া রাজা দেবোদদাসকে কোন উপায় অবলম্বনে বিতা- 

ড়ত করিব, পাপমংঘটন ব্যতিবেকে তাহাকে বিদায় কর] যুক্তিসঙ্গত 

য়--এহরূপ স্থির করিয়া তিনি শঙ্করীর চৌধটি যোগিনীদিগকে আজ্ঞা 

৪রলেন, “তোমরা কুমারীবেশে কাশীর রাজা দেবোদাসের কিনা 

চাশীবাপীগণের পাপ অনুসন্ধান কর |” 

ফোগিনীগণ ভগবানের আদেশপালনর৫ধে কুমারীবেশে কাশীর প্রতি 

রে ঘরে--পাতি পাত অন্ুনন্ধান করিয়াও কুত্রাপি পাপের সঞ্ধান 

পাইল না। এইরূপে অধিকর্দিন এই স্থানে বান করিয়া তাহাদের মায়! 

কাশীতে বপিয়। যায় ও এই স্থানে গুদ্ধচিত্ডে বাস করিতে থাকে । সদা" 

[শব বভদিন যোগিনগণের কোন সন্ধান না পাইয়। অন্ত উপায়ে, কাশী 
পুনঃ প্রাপ্থ হইয়া খন নগর মধ্যে প্রবেশ করেন, সেই সময় $ সকল 

যোগ্সিনাগণ ভগবানের দর্শনে ভীতচিত্তে তাহারই শ্রচরণ ধারণপূর্ববক 

অবণতমস্ত্রকে রোদন করিতে লাগিল; তদ্দশনে ভোলানাথ মৃহ্হাহা. 

সহকারে তাছাদ্দিগকে 'অভয়বচনে বলিলেন, “ফোগিণিগণ ! তোমাদের 

চিন্তিত হইবার আবশ্যক নাই,” আমার কাজে অকুতকাধ্য হইয়াও 

যখন তোমর। অন্তত্র না পলাহয়া আমারই প্রিরকাশীতে বাস করি- 
তেছ, তথন মামি সম্তোষের সহিত তোমান্গের এই বর দিতেছি থে, 

অতঃপর যে কোন তপ্ত কাশীতে আনিয়া তোমাদের উদ্দেশে মন্ত্রপুত্ত- 

সহকারে পুজ। ও ভোজন প্রদান ন|! করাইবে, আমি কখনই তাথাগ্ 

পৃন্ধ গ্রহণ করিব না। সদাশিবের বরে এইকপে কাশীক্ষে তরে কুষাকী- 
পৃঙ্জার প্রথ] প্রচলিত হইয়াছে, আর এই নিমিত্তই যাতাগণ এ তীর্থে 

আসির! কুমারীপুজ1 করিয়া ধাকেন। 
৪9 



১৪৩ তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিনী 

মণিকর্ণিকা ত্রিলোকপুজ্য হইবার কিম্বদন্তী ;-- 

মহাগ্রলয়কালে স্থাবরজঙ্গন বিলুপ্তপ্রায় হুহলে-_ব্রহ্মাণ্ড তমোময 

হইয়া! পড়িল ; তখন চন্ত্র, সুর্য, গ্রহ ও তারাগণ কিছুই ছিল না__ এক- 

মাত্র ব্রঙ্গই বিভ্ভমান ছিলেন । যিনি পরমানন্দ ও তেজঃম্বরূপ, শিরা 

কার, নিগুণণ, সর্বধ্যাপা ও সমুদয়ের মুলীভৃত কারণম্বরূপ বিগ্তমান 

ছিলেন; সেই সময় তাহার দ্বিতীয় ইচ্ছ। সপ্তাত হইলে-_সেই অমি 

্রদ্ম লালাবশে একটী মৃষ্তির কল্পনা করিলেন, এ মুত্তি স্বৈশ্বর্যয সম্পর়া 

 অর্বজ্ঞানমক্ী, সর্বকার্ধ্যকারিণী। পররব্রহ্ম--সেই গুদ্ধিবূপিনী ঈশ্বরী- 

মুত্তির কল্পনা করিয়া অস্তহিত হইলেন । যিনি সেই সর্বমুলাধার অমু্ভ 

পরবরহ্ধ, বিশ্বেশ্বর়ই সেই মু, প্রাচীন মহাত্মাগণ তাহাকে ঈশ্বর বালয়া 

কীত্তন করেন। 

অনন্তর সেই পরমত্রক্গ অস্তঠিত হইলে__-একমাল্স তিনি ইচ্ছানুনারে 

বিহার করিতে লাগিলেন, তৎপরে তাহার নিজ দে£ হইতে স্বশরীরানু- 

রূপ আর এক মৃততির সৃষ্টি করিলেন। সেই মৃত্তিই পার্বতী । এই দেবী 

পরম গুণবতী, মাঝ প্রধান! ব! প্রকৃতি বলিয়া কীত্িত তইয়াথাকেন। 

কোন এক সময়ে কালরূপ বন্ধ মচ্ছত্তিরূপিণী পার্বতীর সহিত মিলিত 

হুইন| এই পুণ্য ক্ষেত্র নির্মাণ করেন। সেই শক্তিই প্রকৃতি এবং সেই 

পুরুষই পরম ঈশ্বর। তাহারা উভয়েই এই পঞ্চক্রোণী পরিমিত পরমা- 

নন্দমর “কাশীক্ষেত” সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রলয়কালেও কদাপি তাহার! 

এই ক্ষেআত্যাগ করেন না। এই নিমিত্ত ইছার অপর নাম অবিমুত্ত- 

ক্ষেত্র । 
অনন্তর বিশ্বষেশ্বর ও পার্বতী উতয়ে সেই আনন্দকাননে বিহার 
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হরিতে কবিতে অপর একটা মুণ্তি স্ষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন, এবং 

স্বির করিলেন, পর মুদ্তির উপর সমন্ত মহ্াভার অর্পণপূর্বক তাহারা 

ইচ্ছানুূপ বিচরণ করিতে পারিবেন। যে পুরুষ উতৎপর করিবেন, 

তিনিই সংসার পরিপালন এবং সংহার করিবেন। যাহার! কাশীক্ষেত্রে 

প্রাণতাগ করিবে, তাহারা উভয়েই তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন । 

তগবান বিশ্বেশ্বর__জগন্ধাত্রীর সহিত এইরূপ পরামশ স্থির করিয়া স্বীয় 

বামাঙ্গে স্থধাবধিণী দৃষ্টি নিপাতিত করিলেন। ইহার ফলে তৎক্ষণাৎ 

ত্রভুবনন্থন্দর একটা পুরুঘের আবির্ভাব হইল-_সেই পুরুষ শাস্ত,সব্ব গুপ- 

সম্পন্ন ও গান্তীর্যে সাগরজেতা । তিনি ক্ষমাশীল, ইন্দ্রনীলকাস্তি, শ্রীমান, 

পল্মুপলাশলোচন এবং তীসহ্ার বা্ুদ্ধয় প্রচণ্ড ও দীপ্তিপুর্ণ। তিনি 

একাকী সর্বগুণের আশ্রয় ও সর্বকলার নিধি। তাহাকে এইরূপ মন্- 

মহিমাসম্পয় দেখিয়! বিশ্বেশ্বর কহিলেন, “ছে অচাত ! আমার আদেশে 

তুমি যহাবিষুণ নামে পরিচিত হও । আমার আশীর্বাদে তোমার নিশ্বাস 

হইতে সমস্ত বেদের আবির্ভাব হইবে, সেই বেদ হহতে তুমি সকল 

বিষয় জানিতে সক্ষম হইবে, আরও আমার আদেশ মত তৃমি বেদ 

পাথের মনুসারী হইয়া সমস্ত 'কাধ্য বথাযথরূপে সম্পাদন কর।” বিশ্বে- 

শ্বর__বুদ্ধিতত্বরূপী সেই মহাবষুকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া 

পার্বতীর সহিত আনন্দকাননে প্রবেশ করিলেন। 

অনন্তর মহাবিষণ শিবাজ্ঞা শিরোধার্ধ্য করিয়া ক্ষণকাল ধ্যানমগ্র- 

ভাবে অবস্তানপুর্ববক্ শুপশ্যায় মনোনিবেশ কগিলেন। তিনি তখার 

চক্র দ্বারা! একটা পুষ্করিণী খননপূর্বক স্বায় অঙগলিত স্বেদজল দ্বার! 

উহ পূর্ণ করিলেন এবং পঞ্চাশৎ সহত্র বৎসর নিশ্চল হইয়া ভগবাসের 

কঠোর তপন্তায় অতিবাহিত করিছে লাগিলেন । বিশ্বেশ্বর় তাছার 

স্তবে তুষ্ট হইন্থা মৃণ!লীর সাহত তথা আবিভৃতি হইর। তাহাকে তপঃ 
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প্রজ্ছলিত, নিশ্চল ও মুদ্রিত নয়ন দেখিয়া! হৃবীকেশকে বলিলেন, *₹ 
বিষ! তোমার তপস্তার কি মহত্ব । আর তোমার তগস্তায় প্রয়োজন 
নাই, এক্ষণে অভিলধিত বর প্রার্থনা কর ।” রর 

মহাবিষুঃ_বিশ্বেষ্বর প্রোক্ত এই বাক্য শ্রবণমাত্র পদ্মনেত্র উম্মীলন, 

পূর্বক বলিলেন, "ছে দেবেশ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, 
তা। হহলে এই বরদান করুন, যেন ভবানীসহ সকল কর্মের পুরো, 
ভাগে আপনাকে দশন করিতে পাই ।* 

তখন সদ্দাশিব হৃষ্টচিত্তে উত্তর করিলেন, “হে জনা্দিন ! তুমি যাই 
প্রার্থনা করিলে আমার বরগ্রভাবে তাহাই হুইবে-_তদীয় তপস্তার 
মহোন্নতিদর্শনে মদীয় তুগজ-তৃষণ-ভূষিত মৌলিদেশ আন্দোলনছেয 
কর্ণ হইতে মণিখচিত মণিকণিকালঙ্কার এই স্থানে পতিত হুইয়ান্ছে, 
অতএব আমার বাকাযানুসারে এই স্থান *মণিকলিক।” নামে গ্রিন 

হটক । হে শঙ্খ চক্র-গদাধর! তুমি চক্র দ্বার এই স্থান খনন করাতে 

পূর্ব হইতেই হ$। কল্যাণকর চক্র-পুফধরিণীতীর্থ এবং আমার কর্ণ 

হুততে যে সময় মণিকণিকা পতিত হইয়াছে, তদবধি ইহ। লোক দুরিত- 
হারী পরম পাত্র হইয়াছে । অতএব আমার বচনান্থসারে এই স্থান, 

তীর্থসমূহের মধ্যে পরম তীর্থ ও মুক্তিক্ষেত্র হউক। আব্রন্স্তস্ত পর্যাস্ত 
জরাযুজাদি চতুর্ব্বিধ ভৃতগ্রাম মধো ঘে কোন জীব আছে, এই চক্রতীথে 
একবারমাত্র গান করিলে আমার ক্কুপার সে--সঞ্ল পাপ হুইতে মুক্তি 
পাইবে । যে মণিকগিকার এত মাহাত্মা, তথায় কাহার ন| জান 
করিয়া পিভৃপুরুহদিগকফে উদ্ধার কারতে বাসনা হয়? অস্তিষ সময 
জীবমাতরেই এখানে দক্ষিণ কর্ণ উত্তোলনপূর্বক দেহত্যাগ কছির। 
থাকে । ইহার প্রধান কারণ এই-_হ্রপার্বতী স্বরং নিজ হুন্তে জীব- 
রিগের দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিস্বা তাহাদিগকে তারকব্রক্ষ নাম গুনাইয়। 
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চির তি সারির সচিন নিরেট রানির? 

উদ্ধার করিয়া থাকেন। পূর্ব জন্মে বহু পুণ্য বা তপস্যা না করিতে 

পারলে কখনই কাহারও ভাগ্যে কাশীবাস ঘটে ন|। 

ভাশীক্ষেত্রে যাবতীয় নিয়ম সকল পালন, দেবতাদিগের এবং দ্রষ্টবা 

স্বানগুলির দর্শনাস্তে আপন পাগ্ডার নিকট সুফল গ্রহণ করিয়। অপর 

(কান তীর্থ স্থান ব! স্বদেশে প্রত্যাগমনের সময় শ্যানীয় কাশী নামক 

ট্টেশন হইতে টরেণে না উঠিয়া__বেনারস কেপ্টনমেপ্ট নামে যে ষ্টেশন 

মাষ্চে, উহ হহতেই রেলে উঠিবেন। কেন না--এথানে ট্রেণখানি 

ধারীদিগের উঠিবার ও নামিবার সুবিধার জন্য ১৫ মিনিটকাল স্থগিত 

পাকে, কিন্তু কাশী নামক ষ্টেশনে কেবলমাত্র ৩ মিনিটকাল অপেক্ষা 
করে। যাত্রীদ্গের মোট, পুটলী, বাক্স প্রভৃতি ও স্ত্রীপুত্র লয়া এত 

অলস সময়ের মধো সেই জনত] ভেদপূর্বক বেলগাড়ীতে উঠ অত্যন্ত 

কটকর হয়, এমন কি আমর! স্বচক্ষে দেখিয়াছি--এই নির্দিষ্ট সময় মধ্যে 

কাশী ষ্টেশন হইতে অনেকে গাড়ীতে উঠিতে না পারিয়। সমম্ত দিন 

হতাশ প্রাণে স্টেশনে দ্বিতীয় টেণের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন! সে 

ধা ছউক, আমর! কাশী হইতে প্রয্নাগ তীর্থ সেবা] করিবার উদ্দেশে 

এলাহাবাঙ যাত্রা! করিয়াছিলাম, সুতরাং উহ্থারই বিবরণ সংক্ষেপে 

লিপিবদ্ধ হইল। 

বেনারম কেণ্টনমেন্ট ষ্টেশন হইতে ই.আই.রেল কোম্পানীর গ্রধান 

জংশন মোগলসত্াই নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া! আমরা সদলে এলা- 

শাবাদ যাইবার জঙ্ত প্রস্তুত হইলাম । পথিমধ্যে ফেবল মিরজাপুরের 

ন্র্গত ্রাবন্দুবাসিনীদেবীর চরণ বন্দনা করিবার অতিলাষে 

একবার বিস্ধ্যাটল নামক ষ্রেশনে অবতরণ করিয়াছিলাম। 
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শেপ 

বিন্ধ্যাচল 
বিদ্ধ্যাচল ট্টেশনের প্রায় এক ক্রোশ দূরে ঠগীদিগের স্থাপিত এঃ 

মণ্রপ্রস্তর নির্টিত, মন্দির মধ্যে ভক্তগণ যোগমায়ার অষ্টভৃঞ্জা বা বিদ্ধা 
বাসিনীদেবী মৃত্বির দর্শন করিয়া জীবন ও নয়ন চরিতার্থ করিয়া 
থাকেন। ষ্টেশনের অনতিদুরে ধর্মশালা মাছে । যাত্রীগণ__তপায 
অবাধে বিশ্রামন্থথ অগ্ুভব করিতে পারেন। 

ধর্মশালা হইতে যোগমায়াদেবীর মন্দির__অনান অর্ধ মাইল দূরে 
অবপ্যিত।। এখানে এক উচ্চ পর্বতের উপরিভাগে মায়ামনী যোগ- 
হায়াদেবীর মন্দিরটা প্রতিষ্ঠিত। এই উচ্চ মন্দিরে উঠিবার [সঁড়ী 
আছে, সিঁড়ীগুলির আশে-পাশে বিস্তর বুক্ষশ্রেণী এবং তাহার মধো 
মধ্যে কতকগুলি গুহা দেখিতে পাওয়া যায়। রী সকল গুহা মধ্যে 
কত সাধু কত সন্ন্যাসী ধাহারা বেদ-পাঠ করিতেছেন, তাহাদের দর্শন 
পাওয়া যায় । আছ! ৫সই পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ শক শ্রবণ করিলে 

কর্ণ যেন পরিতৃপ্ত হয়। এখানকার এই শৈলশিখরের কিয়ন্দংশে 
এক গুহা খনন করির। যোগমায়াদেবীর পবিত্র মুতিটী প্রঠিঠিত হই- 
রানে । যে গৃছে দেবীমৃত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার ছুঠ ধারে দুষ্ট 
দ্বার, এবং মধ্য স্থলটী এত অল্প পরিসর যে ৮১* জনের বেশী লোক 
কিছুতেই ইনার মধ্যে উপবেশন করিতে পারেন না। 

কথিত মছে,বে সমর পূর্ণব্রক্ম নারারণ-_দেবগণের কাতর প্রার্থনায় 
ংসকে বিনাশ করিবার জন্ত মধুরায় বন্থদেব-পত্বী গেবকীর অষ্টম 

গর্ডে জন্মগ্রহণ করেন, অষ্টমীর সেই ঘোরান্ধকার রজলীতে দবকী- 
পাত বস্থজেবের প্রতি তখন এক দৈববাণী হয় যে, “মহাত্মন! তুমি 
নির্ভয়ে এই সপ্তঃজাত পুজটাকে গোকুলনগরে-_নন্দালরের সাত কা গৃঙে 



কি 
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পাপা শি ০ পশপস্পাপাপী শপ পিালাশাশিশ সস - ৯১ লাশক্ষা সি শী সাপ স্পা সপে কপ শপ শা ক 

বিয়া, তৎপরিবর্ধে নন্বরাণী যশোষতী সম্প্রতি যে কন্তারত্ব প্রসব 

চরিয়াছেন, সেই কন্তাটীকে অপহরণপূর্বক এই কারাগৃহ মধ্যে 

পন +র | মায়াময়ের মায়াগ্রভাকে কংসরাজের যাবতীয় প্রহরীগণ 

সচেতন প্রায়, মতএব এই মবদরে তুমি মাপন কাধ্য সম্পন্ন কর।” 

বস্ুদেব_সেই দৈববাণী অনুসারে কার্ধাসিন্দি করিয়া যথালময়ে 

তাহাকে দেবীর কোলে শ্তাপন করিবামাত্র সে কাদিয়া উঠিল ' তৎ- 

শ্রণণে গ্রহরীগণ হষ্টচিন্তে আপন প্রভূ কংপরাজের নিকট দেবকীর 

সম্তানের বিষয় জ্ঞাপন করিল। 

মন্থররাজ কংস-_মুহূর্তমধ্য কারাগুছে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, 

এবার তাহার তণ্ী একটা সব্বন্থলক্ষণা কন্ত! প্রসব করিয়াছেন। তখন 

“নি মনে মনে একবার চিন্তা করিলেন, *দেবষি নারদ আমায় বলির।- 

ছিলেন-__দ্েবকীর অষ্টম গর্ভের পুন্ত্রই আমার কালসম হইয়া বিন।শ 

করিবে,” কিন্তু আমি ইহাকে পত্রে পরিবর্ডে একটা সামান্ত কণ্ঠ! 

(দখিতেছি। যাহ! হউক, দ্েবচক্রে সকলই সজ্ঘটন হইতে পারে, শত্রর 

মধ্যে কি কন্তা, কি পুত্র কেহই ভাল নয়,অতএব হগাকে বিনাশ করাই 

শ্রেয়; । কংসরাক্জ-_-মনে মনে নানাপ্রকার তর্কের পর এরপ 

সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়। ই সম্ভঃ পশ্ৃত কন্তাটীকে হত্যাভিলাষে দেবকীর 

কোল হহতে গ্রহণ করিয়া নিকটন্ এক প্রস্তর খণ্ডের উপর সজোরে 

মাছাড় দিবামাত্র-_মার়াময়! মারাপেবী নিজমৃত্তি ধারণ করতঃ কংদকে 

ছিতঠোপদেশ দিলেন, তোকে মারিবে যে গোকুলে বাড়ছে সে, 

এইন্ত্রপ বলির মন্তহিতা হহলেন ; মায়াময়ী মায়াদেবী নারারণের 

আদেশপালন করিয়া এহপ্জপে স্থানে প্রস্থান করিবার সমর তিনি যে 

মৃঙিতে এবানে বিশ্রাম কারযাছিলেন, সেই পবিস্ধ মুদ্তিরই এ তীর্থে 

দশন পাওয়া মার। 
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বিস্ব্যাচলে দেবীমন্দিরের এক পার্থ একটী হুরঙ্গ পথ বর্তৃমার 

আছে । স্থানীয় পৃজারীরা-যাত্রীদিগকে বলেন যে, "্মায়াদেবী এখানে 

এ সুর পথ দিয়া আবিভূতা হঠয়াছেন |” এই নিমিত্ত আমরা যত 

সহিত এ স্থরঙ্গ পথটা অগ্যাপি এখানে রক্ষা করিতেছি । 

মায়াদেবীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ;-_ 

ধন্মাযা মহারাজ স্বুরথ--মেধগ খণষর নিকট মহামায়ার শক্তিতে 

মনষ্যমাত্রেই মোহের বশে আচ্ছন্ন আছেন উপদেশ পাইলে-_-এই মোস্ট 

জগৎসংসারে “স্থষ্টির মূল” বলিয়া সিজান্ত করিয়াছিলেন। প্রমাণস্বরূপ 
দেখুন_-এই মোতের বশে আপন আপন বলিয়া যদি পিত।-মাতা-- 

সম্তানকে, সম্তান-_-পিতাঙাভাকে, ভ্রাতা -তক্ীকে, ভগ্গী--ভ্াইকে, 

্বামী__স্থীকে, স্্রী_স্বামীকে, ধন্ধু_বন্ধুক, শাজন--স্বঞগনকে আপন 

বলিয়া জড়াইয়া না ধরিত--তবে সংসার বল, সমাজ বল, স্থষ্টি বল 

কিছুই থাকিত না! । মায়াদেবী--জীবের মনে এই মোক আনিয়া তাার 

বিবেক বুদ্ধি সব ঢাকিয্না--কেবল মায়ায় মুগ্ধ সংলারমাঝে তাহাকে 

ংসারী করিয়াছেন, হিনি এই জগতসংসারকে সংসাররূণে সাজ্ঞা্টযা 

ঝাখিয়াছেন,তিনিই মহামায়া । আবার এই মহামায়া যখন (দেজীবকে 

মোন হইতে যুক্ত করেন.তখন তাঙ্কার মমতা বন্ধন,সংসারবন্ধন কাটিয়া 

যুক্তি হয়, অর্থাৎ জগৎ সংসার হ্টতে সে অনস্ত আত্মাম মিলিয়া যায়, 

মায়াদেবীর জন্ম বা অস্ত বলিয়! বস্তুতঃ কোন কিছু নাই। এট 

দেবী--তগবানেরই শক্তি, ন্ৃতরাং চিরকালই উনি ভগবানের মধো অব- 

স্বান করিতেছেম। স্বয়ং ভগবান যেরপ আদি ও অনস্ত, উনিও তঙণ্- 

রূপ। মান্নাদেবী কখন জাগির! জীবন্ত সথষ্টিকূপে ভগবান হইতে গ্রকা- 
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পি হঠয়াছেন, কখন আবার ভগবানের মধোই অন্তঠিত হইয়া স্থগ্রি- 

লোপ করিতেছেন। 

শিস্িতি ও গ্রলয় বলিয়া পুরাকাল হ্টতে যে শবাটী প্রনিতে পাওয়া 

হার। বেদদুষ্টে তাহার উপদেশ পাওথা যা'- ভগবান হহতে বিশ্বরূপ 

মষ্টিতে যখন মায়াদেবী প্রকাশিত হন, তাতাই সষ্টি। আপন শক্ি 

আশ্রয় করিয়া যতদিন এই দেবী গ্রকাশিত থাকেন-ততদিনত দিতি, 

এইরূপ গাবার জগৎমুত্তি সংহার করিয়া যখন ইনি ভগনানের মধো আস্ত- 

ঠিত হন-_-তখনই প্রলয়। এই অন্তহিত অবস্থায় যোগ-ানদ্রারূপে ইনি 

যত্তক্ষণ ভগণানের মধ্যে থাকেন, অর্থাৎ যখন ভগবান এই ফোগনিদ্্রা 

নিদ্রিত পাকেন--তখনই গ্রলয়ের অবস্থা । ইভা হতেই প্রমাণ পাওয়া 

ঘাট75চ যে-_স্থষ্টিস্তিতি ও প্রলয়ের কর্তারূপে হয়ং ভগবান মহ]. 

মায়ারূপে বিরাজমান । 

বিদ্ধণাচলে বিগ্কাবাসিনীদেবী বাতীত “সংহার মায়ামূরিশদেবীরও 

দর্শন পাওয়া যায়। যাত্রীগণ এখানজার এই মন্দির হইতে এ সংভার 

ষাধারূপিণী মছাকালী মৃত্তির দর্শন উচ্জা করিলে অনুযুন অর্ধ ক্রোশ পথ 

'অশ্টিক্রম করিবার পর এক উচ্চচব পর্বতের শিখরদেদশ দেড় শত 

সিডী আরোহণ করিয়া--সেই করালবগরনী লোলগিহব। গ্রাসাবিণী মা 

কালীকাদেবীর ভরঙ্কবী বিগ্রমূত্তিয় দর্শন পাষ্টবেন। সে যাহা হউক. 

আমর বিগ্যাচলে এই উভয় দেবীর পৃজার্চন। শেষ করিব স্তামীয় 

পুক্তারীপ্দিগের উপদেশ মত ভাগমায়াদেবীর ধর্শনম্বাশে মিরজাপুরে 

যাত্রা করিলাম। 
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বিদ্ধাচলের পরবর্তী ষ্রেশনের নাম মিরঞ্জাপুর ৷ পূর্বেই উল্লেখ 

ভটয়াছে, এখানে অনেক শশ্গের ক্রয়বিক্রুয় হইত, কিন্তু এক্ষণে রেলপথ 

হওয়াতে সেই বিখ্যাত বাণিজ্জা স্থানটী মন্তত্রে স্থানান্তরিত হইয়াছে 

সহরের দক্ষিণ অংশ পর্বতময় এবং কোন কোন স্তান এমন জঙ্গলে পূর্ণ 

যে তাহাতে বাস্ত্র, ভলুক প্রভৃতি হিংশ্রক জন্তসমূহ বাস করিয়া থাকে 

&টশনের অনতিদুরে একটা প্রস্তরনির্টিত বিখাত কেল্প। আছে। এহ 

ফ্লু ও স্থানীয় চকৃ-বাজার এখানকার একটী দর্শনীয় বস্তু । মিরজ:. 

পুরের মারবেল কাগজ, পপর, সতরধ্চ, আমন, কারপেট প্রভাত 

গ্রসিদ্ধ । তক্তগণ মিরজাপুরে তোগমায়াদেবীর দর্শনের কাঙ্গাল এং 

কেল্লার শোভ।1 দেখিনার জনই আসিয়া ণাকেন। এখানে এক পিত্গের 

্তস্ত দ্বার়। বেষ্টিত সন্কীর্ণ মন্দির মধো ভোগমায়াদেবীর বিগ্রতমৃত্তি গ্রতি- 

টিহ আছে। কি মিরজাপূর-_কি বিদ্ধাচল এই উচ্চ দেবীস্থানে যে 

সকল পুজারী ব্রাহ্মণ নিধুকত আছেন, তাহাদের মাকারপ্রকার,ভাবভঙ্গি 
যেমন কদধ্য, স্বর ও তেমাঁন কর্কশ । এই সকল পুজারীদগকে 

দেখিবামাত্র যেন বোমবেটে (ডাকাত) বলিয়া অনুমান হয়। সে 

ধাঙা হউক, এইরূপে এখানকার দেবী, চক-বাজার এবং কেল্লার শোড। 

দর্শন করিয়া আমরা নকলে এলাহাবাদের অন্তর্গত প্ররাগতীর্থের গেব। 

করিখার জন্ত ঘাযা করিলাম 
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কাশীসহরের বেনারস কেপ্টনমেপ্ট নাষক ্রেশন হইতে পয়াগ 

তীর্থে ধাইতে হইলে আউদ রোহিলথণ্ড রেলযোগে এলাহাবাদ জংশন 

ট্রেশনে অবতরণ করিতে হয়। 

এলাহাবাদ অতি প্রাচীন নগর । হাওড়া হইতে এলাহ্থাবাদদ ৫১৪ 

মাইল, এবং মোগলসরাই হইতে ৯৪ মাইল দূরে অবঙ্গিত। কগিত 

মান্ে--পুরাকালে ধর্মায্ম! রাজা অশোক” ২৪০ খঃ বারণাবত নামে 

এখানে যে ধর্্রাজা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং নগরমাধো তর ও তরু 

“্দ্ধদেবেব” উদ্দেশে যে ২৮ হস্ত উচ্চ এক গ্রন্তরস্তস্ত উৎসর্গ করেন, 

অগ্যাপি উ্া প্রয়াগতীর্ধের গঙ্গা, যমুনা এবং সরন্বতী নদীর সঙ্গম 

স্থানের উপরিভাগে বর্তমান কেল্লা মধো “অশোকত্তস্ত” নামে দগ্ডা- 

মান থাকিয়। অতীত ঘটনার বিষপ় সাক্ষা প্রদান করিতেছে। যাত্রিগণ! 

এখানকার এ প্রাটীন স্তপ্তের শোভ। দর্শন করিতে অবহেল! করিপেন 

না। | 

গ্রতি বংসর ষাঘ মাসে এলাছাবাদে একটী গ্রনিদ্ধ মেলা হয়- 

সেই সময় বু দুরদেশ হইতে অনেক লাধু, নক্ন্যাসী, মোহান্ত ও নানা 

স্থান হইতে তক্তগণ উপস্থিত হুল, এমন কি--অনেক রাজ ও ধনা 

ব্যক্তি এখানে আসিয়া এ “মলায় বোগদান করেন। 
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টি ৫ ০,725 

মহাত্মা অ'শাকের অবর্তমানে বহুকাল এই নগরটা পতিত অবস্থায় 
থাকায়, ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হঈতেছিল। এইরূপে কিছুকাগ 
অতীত হইবার পর ১১৯৪ ধৃঃ পাঠানেরা সেই প্রাচীন নগরটী দখল 
করেন। তৎপরে কালের পরিবর্তনশীল কুটীলগতিতে ১৫৭৫ থুঃ উহা 
আবার মোগল সম্রাট আকবরসাহের অধিকারে আসে। সেই দশ্মাত্মার 
রাজত্ব গালে এই হিন্দুনিশ্িত কেল্লাটার সংস্কার হইয়া নৃতনকলেবরে 
অপূর্ব শ্রীধারণ করে। কথিত আছে, আকবর বাদসা অতিশয় সদাশয় 
এবং হিন্দুদিগের পক্ষপাতী ছিলেন, তাহার আদান প্রদান ক্রীডা-কর্ধু 
যাহা কিছু সমন্তট হিন্দুদিগের সহিত মিলিত, তিনি হিন্ুদিগকে বিশ্বাস 
করিয়া রাজ্যের উচ্চ বিভাগের উচ্চ পদ সকঞ্প প্রণান করিয়া আপন 
মহত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাদপাহা শ্বযং মুসলমান হইলেও তনি 
পক্ষপাতশৃ্গ হটয়া! হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রজাদিগনে 
একট প্রকার বিবেচনা করিয়া বিচার করিতেন । এই নিমিত সাধারণে 
তাঞঙ্ছাকে দেবতার স্ায় জ্ঞান করিতেন এবং বলতেন যে. আকবর 
বাদসাহ পূর্বে ঠিনু ছিলেন, কোন বিশেষ কারণে তিনি শাপগ্রস্ত 
হইয়া মুসলমানয়পে ধরায় অবতীর্ণ হইয়। আপন মহত্ব প্রকাশ করিতে 
ছেন। স্বানাস্তরে আকবরের আদ বৃত্বান্ত প্রকাশিত হইল | 

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে এই নগরটা পূর্ব নামের পরিবর্ধে 
আলাঠি বাস অর্থাৎ ঈশ্বরের আবাল নামে খাত তষটরাছিল। তৎপরে 
১৮*১ তুঃ অযোগ্যার নবাব--এই নগরট' স্বেক্ছার বিটিশ গভপমেন্টের 
হন্ে সমর্পণ করেন । ইংরাজদিগের আমলে সেই প্রাচীন অঃজাভিবাস 
নগরচী এক্ষণে এলাহু'বাদ নামে নবকলেবরে প্রতিষ্ঠিত জইয়! উত্তর. 
পশ্চিমাঞ্চলের রাজধানীকপে বিরাতিত; এলাফাবাদের চঠঙ্দিকশ 
অঞ্চল অভ্ভাপি সেই প্রাচীন “বারণাবত' নামেই প্রসিদ্ধ আছে। 

শ ০িশদি 
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রেলগাড়া হইতে যমুনার এপার--এলাহাবাদের দৃশ্ত অতি মনো. 

ছর! সহরের দক্ষিণে যমুন! ) উত্তরে, পশ্চিমে ও পূর্বে গঙ্গ। বিরাঞ্জ- 

মান। এলাহাবাদ, আগ্র।, অযোধ্য। প্রভাত অথাৎ পূর্বেই বলা হুই- 

য়াচে যে, হা যুক্ত প্রদ্দেশের রাজধানীরূপে বিরাজিত, সুতরাং ছাট 

লাটের প্রধান কার্য্যালয় এখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আফিস, আদালত, 

পুলিস-ষ্টেশন সমন্তই বর্তমান থাকিয়। ইংরাজরাজের মাম! প্রকাশ 

কারতেছে। 

বর্তমান নগরে বাদসাহী মণ্ডাই, রাণীমণ্ডাই, সাগঞ্জ, কীটগঞ্জ, মুট- 

গপ্ত প্রভৃতি অনেকগুলি পল্লী আছে। এখানে বাড়ী ঘরের সংখ্য! 

কম, এছ নিমিত্ত ইহার অপর নাম ফকিরাবাদ। 'এলাহাবাদের পল্লী 

সবল পরস্পর এত দুরে অবস্থিত যে, এক-একটাকে যেন এক-একটা 

'ভন্ন গ্রাম বলিয়া বোধ হয় । রাস্তা, ঘাট, পরিষ্কার ও প্রশস্ত, জলবায়ু 

স্বাস্থ্যকর. বিষয়-কর্ম উপলক্ষে অনেক বাঙ্গালী এখানে আলির বাস 

কারতেছেন। 

নগরের ষে অংশে দেশীর লোকদিগের বাস, সে অংশের পথঘাট 

অতি সন্কীর্_মধ্যে যধ্যে হুই-একটা প্রশস্ত রাজপথও আছে। বে 

ংশে ইংরাজদের বাস, সে অংশের রাস্তা প্রশস্ত, তাহাতে বথানিয়মে 

দই বেল৷ জল দেওয়া হয় এবং এই রাভ্তার উর পার্খে উচ্চ উচ্চ বৃক্ষ- 

শ্রেণী শোভা পাইতেছে । গঙ্গ। ও বমুনার সঙ্গম স্থান হইতে নগরী 

প্রায় ভিন ক্রোশ পরাস্ত বিশ্তৃত। 

এলাহাবাদের দক্ষিণ অংশে সহয়ের প্রধান রাত্যা “চক”। এই 

স্থানের শাশ্রে-পাশে খুব ঘন বসতি। বতগুলি পল্লী এখানে আছে, 

তন্মধ্যে সাহাগঞ্জ, বাঙশাহী-মণ্ডাই ও আতরগুইরা নামক পল্লীতে 

বিস্তর বাঙ্গালী বান করেন। উত্তর ও দক্ষিণদিকের পাড়ার যথো 
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ও ক 

পায় তই মাইল বাবধান- সেই স্থানে সহরের প্রধান স্কুল, কলেঞ ৭ 

উদ্ভান সকল, আবার এই শ্যানেই প্রধান বিচারালয়, মিয়র্স কগে 

প্রভৃতি স্ত্রষ্বা অট্টালিকাগুলির শোভা দেখিতে পাওয়া যায় পশ্চিম 

দিকে দেশী লোকের বদতি নাই, কেবল আঁফস, আদালত, বাস্, 
কাছারি,সৈন্াবাস গ্রভৃতিতেই সুসজ্জিত দিকেই সাঞ্ছেবগণ বসবাদ 
করিয়া থাকেন। ১৮৮৭ থৃঃ এলাহাবাদে বিশ্ববিষ্ভালয় ও বাবস্থাপক 

সভ। স্থাপিত হয়। এখানকার অদ্রালিকার মধ্যে মিয়র কলেজ নামক 

বাটীটীর শোভ। দর্শনযোগ্য । এলাহাবাদ সহরের লোক সংখ্যা অন্ন 
১৭৩০০ জন, সেম্সস দৃষ্টে জানিতে পারা যায়। 

গঙ্গ। যমুন। সরম্বতীর সঙ্গমস্থলকে প্রয়াগ বা ত্রিবেণী বলে। এ 

সঙ্তমন্থলে ব্রাহ্মণ দ্বারা মন্ত্র উচ্চারণ করাইয়া সাধ্যমত দান করিছে 

জধক পুণালাত হয়। এই সঙ্গমন্থানের উপরিভাগে এনাহাবাদ ৫গ 

আপন শোভা বিস্তার করিয়া! আছে। পাঠকবর্গের প্রীতির নাম 

সঙ্গমন্থান হইতে কেল্লা ও তীর্থমন্দির সমৃহ্থের একটা সাধারণ দৃ্ত প্রদন্ 

হইল | 

এলাহাবাদ ষ্টেশনের অনতিদূরে ধর্মশালা স্থাপিত আছে। তীথ- 

যাত্রীগণ তথায় অবাধে সুখলচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারেন, কিছব। 

ধাহারা স্ত্াপুত্র লই ধর্মশালায় বিশ্রাম করিতে অন্ুবিধা বোধ করি- 

বেন, তাছার। অনায়াসে একটী ভাল পল্লী দেখিয়। বাসা ভাড়। করিতে 

পারেন, কিন্তু এখানকার সেতুয়াদিগের মি বাক্যে তুষ্ট হুহয়া কখন 

তাহাদের উপদেশান্লারে এ মকপ সেতুয়ার, পাঞ। প্রদত্ত বালা ধাই- 

বেন না--বর্গি কেছ যান, তাহা হলে নিশ্চয়ই তাহাকে শেষে মন- 

স্তাপ করিতে হইবে। কারণ এখানকার পাওারা--সেতুয়াদিগের 

আনীত বাত্রীদিগের নিকট হইতে পৃথক বান। ভাড়া গ্রণ করেন ন। 
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সদা সিত 

দহা, কিন্তু ইঞ্চার পরিবর্তে তাহারা এ সঞ্ণ যাত্রাদিগের নিকট হততে 

দল বিষয়েই উচ্চহারে অর্থ আদায় করিয়া লয়া থাকেন। 

আমার বিবেচনায় ধন্মশালায় অবস্থান করাই শ্রেয়, কেন না 

তথায় দ্বারবান, ভৃত্য সমস্ত বিনা! বেতনে পাওয়া মায়। ধন্মশালায় 

স্ুধন্দোবন্ত আছে। যাত্রীগণ তথায় উপস্থিত হইবামাজ স্বানীয় ভূতাগণ, 

তাহাদিগকে বিশ্রাম ঘর মনোনীত করিতে বলিয়া থাকে _যাহা আদেশ 

করা যায়,উহারা কিঞিৎ পারিতোধিকের আশায় তাহা কেনা গোপামের 

হ্যায় তামিল করে, অধিকন্তু এই ধর্মশালায় কলের অল ও পাহথানার 

স্বন্দোবস্ত আছে; যস্তাপ কোন যাত্রী রম্থহ করিতে ইচ্ছা করেন, 

তাহ! হইলে ভহার নিকটে যে বাজার আছে, তথায় আবশ্তাকীয় সমস্ত 

দ্রবযহই অকর্েশে সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিবেন। এইরূপে বিশ্রাম 

করতঃ যথাসময়ে তীর্থ তীরে যাইবার সময় '্ নিদিষ্ট ঘরে আপন ভ্রপ্া- 

সামগ্রী নিঃসন্দেহাচত্তে কুলুপ দিয়া তাহাদের জিম্মায় উহা! রাখিয়া 

ধাইতে পারিবেন । যে পুণ্যাত্মা এই ধন্মশালাটী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, 

তাহার আদেশানুসারে- বিদেশী যাত্রীদিগের বিশেষ যত্ব লহতে হয়, 

বলাবাহুলা, এহ সকল কর্ম পালন করিবার নিমিন্তহ তাহাদের প্রত 

নিকট হইতে ইহার! বেতন পায় থাকে । 

এলাহাবাদে ঘোড়ার গাড়ী, এক্বা৷ গাড়ী বা আহারীযর় কোন দ্রব; 

সামগ্রীর অভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। 
যাত্রীন্িগের ম্মরণার্থ__পুনর্বার এখানে উল্লেখ করিতেছি বে. 

পূর্বোক্ত সেতুয়াদিগের প্রাছুর্ভাব এ তীর্থে যত, অপর কোন তীর্থে 

ততোধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে উপস্থিত হইয়। ধারের 

পুরাতন পাণ্ড নিদ্দি্ আাছেন, তাহারা তাহাকেহ অন্বেষণ করিবেন, 

বাহার। নৃতন যাত্রী--তিন নৃতন পাও্ড। নিযুক করিবেন, কিন্ধ স্মরণ 



১৬০ ভীর্থ-ভমণ-কাহিনী 
"পপ পপ ও চর 

রাখিবেন,এ তীর্থে এই পাগ্ডা মনোনীত করিবার পূর্বে এখানকার তীধ 
কার্যা এবং সফলের সময় যেরূপ টাক! দিতে হইবে-তাহার চুক্তি করিয়া 

লইবেন, নচেৎ স্থানীয় পাগারা প্রথমে ধাত্রীদিগকে মিষ্ট বাক্যে তু 

করিয়া শেষে দক্ষিণার সময় প্রমাদ ঘটাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। 

সম্প্রতি এই সকল নিবারণার্থে এখানে একটা পঞ্চায়েত সভা প্রতিষ্ঠিত 

হইয়াছে, কিন্ত হঃখের বিষয় নূতন ধাত্রী সহজে তীহাদের সন্ধান করিতে 

পারেন না। 

পশ্চিমে প্রথান গ্রধান তীর্থ স্থানে, পৃলিস-কর্ম্মচারীগণ এক কপ 

ফিকির করিয়া যাতীদিগের নিকট হইতে জোরপূর্বক ছু? পরস1 উপা- 

জ্জন করিয়া থাকে, অর্থাৎ তীর্থ যাত্রীর পোলা বা! তোরঙ্গ দেখিতে 

পাটলেই তন্মধো কি আছে দেখিতে চায়, আবার কিছু প্রণামী পাইলে 

তাঙাকে ছাড়িয়া দেয়, নচেৎ তাহার বাকা, পুটলি খুলিয়া দ্রবাদি লাট 

ঘাট কারক দেয়, সুতরাং যাত্রীরা বাধ্য তইয়! তাহাদের খুসি করিয়া 

থাকফেন। 

পশ্চিমে হত গ্রাসিদ্ধ তীর্থ গ্থান বর্তমান আছে, তন্মধো প্রয়াগ তীরে, 

ষাত্রীদিগকে পাণ্ডাদিগের সহিত যত অধিক বাকাবায় করিতে হয়, 

এরূপ আর কোথাও হয় না-কিস্তু দেখিতে পাওয়! বায়; যাহারা 

পাগ্ডার নিকট প্রথমে টাকার মীমাংসা করিয়া! থাকেন, তাহাদিগকে 

আর বৃথ। বাক্যব্য় করিতে হয় না। 

এখানকার চক্ হইতে যে বাধা পাকা রাস্ত। প্রসারিত হইয়াছে, এ 

রাস্তার সাহায্যে প্রায় আড়াই ক্রোশ অগ্রসর হইলেই-বেণীঘাট নাষক 

ভীর্ঘতীরে উপস্থিত হওয়া বার । তথায় অসংখা পরামাপিক, গঙ্গাপূ্র, 

প্য়ৌহিত, দ্বিজ ও ভিক্ষুকগণ তক্তদিগকে বেষ্টন করিতে থাকিবে-- 

আরও দেখিতে পাওয়া বার বে, এই তীর্ঘধাটের তীরে পাগডাগণ নি 



প্রয়াগতীর্ঘ দর্শন যাত্রা ১৬১ 

'জ স্থান কল অংশ করিয়া নিজেদের দখলি অংশে বিভিন্ন রঙ্গের 
ভগ প্রকার প্রতাকা উড়াইর়া আপন আপন নিদিষ্ট শ্বান দখল 
রিয়। বিয়া আছেন। এই সমস্ত চিহ্কগুলি দেখিতে পাইলেই এ 
'নটী বেণীঘাট বলিয়া জানিতে পারা যায় । 

বেণীঘাটে পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে পিওুদান করিতে হয়। পিও. 
[নের পুর্বে মন্তক মুগ্ডন করিবার প্রথা আছে, কিন্তু সধবা স্ত্রীলোক- 
দগকে কেবলমাত্র অঙ্গুলী প্রমাণ কেশাগ্র কর্তন করিয়! দিলেই হুয়। 
এহ মুণ্ডনের ফলে শরীরন্ত যাবতীয় পাপরাশি লয় হহয়! থাকে । 

এই নিমিত্ত একটা প্রবাদ শ্রুত হওয়। যায় যে)-_ 

প্রয়াগে মুড়িয়ে মাথা । 

পাপা বা যথ। তথা ॥ 

কথিত আছে, প্রয়াগ পার্থ তীরে মস্তক যুণ্ডন করিলে জন্মজন্মান্তরের 
পপগ্লাশি লয় হয়। এখানকার একটী নিয়ম দেখিতে পাওয়। যায়-_ 
যেপরুস্থন্দর ক্ষৌরকাধ্য করাইবে, যে ধাত্রী যেরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া 
হই: সম্পন্ন করাইবেন, ঠাহাকে সেই কাপড়খানি উক্ত পরামাণিককে 

দান কারতে হুইবে, অর্থাৎ এ বস্ত্রধানিই তাছার মঞ্জুরীর স্বরূপ পন্য, 
অতএব এ তীর্থে ক্ষোর কার্য সম্পাদন করিবার পমর--এই বিষয় 
 বিখ্চেনা করিয়। প্রস্তুত হইবেন 

্ প্রয়াগ-__-একার পীঠের মধ্যে একটা প্রসিদ্ধ স্থান। বিকুচক্রে 
বিচ্ছিন্ন সতীর দক্ষিণ অঙ্গের দশটা অঙ্গুলী পতিত হওয়ায় এখানে দেবী 
*আলোপী” নামে গ্রসন্ধ হইয়া পুরী পবিত্র করিতেছেন । এই দেবী- 
মন্দিরের চতুদ্দিকে বাক্ধণগণ চির প্রথান্থুসারে স্থষধুরত্বরে বেদপাঠ 
করিয়া থাকেন; মন্দি গাতান্তরে এক বৃহৎ তাত্র সিংহাসনোপরি বিগ্রহ 

এ 
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মূর্তি প্রতিঠিত থাকিয়া ভকদিগকে দর্শনদানে উদ্ধার করিতেন 
মালোপী মন্দিরের সম্পিকটেহ_ রামঘাট ও শিখাকুণ্তঘাট দশ, 
পাওয়৷ যায় । 

বাস্থকীর ঘাট 
রামঘাটের কির়দ্বাবে__বাসুকীর ঘাট আপন শোভা বিস্তার ক'২ 

অবস্থান করিতেছে । স্থানীয় লোকেরা এহ ঘাটটাকে ভোগৰর ভার থা+ 

বালিগা কান করিরা থাকেন। ভোগবতীর বাধা ঘাটের উপার ভা", 

এক ম'নএ মধ্যে রাজা বান্দরকীর প্রতিমৃক্তি প্রতিঠিত। এত মানব 
এক বহদাকার সর্প মন্ঠি দ্বারা বেষ্টিত আছে। নগরের মধো এত 

ভোগবতীর ঘাটটাই প্রধান বলিলে অতুযুক্তি হয় না। 

শিব-কোট 
বাস্থকীঘাটের নিকটেই শিব-কোট দর্শন পাঠবেন। কথিত আছ, 

পৃর্ণ্রহ্ধ শ্রীরামচস্ত্র পিতৃসত্যপালন সময়ে বনবাসকালীন এখানে এই 
ঘাটের উপর শিবালঙ্গ প্রতিষ্ঠাপৃব্বক পৃজা কারয়াছিলেন । এই লিঙ্গ- 
রাজাকে ভক্কিসহুকারে পুজাচ্চন! করিলে প্রীরামচন্ত্রের কুপায় কোটি 
শিবপৃজার ফললাভ হইয়।! থাকে । এই নিমিত্তই এই দেব *শিনকোট” 
নামে প্রসিদ্ধ। | 

ঝুঁশ্বীপ্রতিঠিত প্রয়াগতীর্থ 
এই ঝুঁস্বীর নিদ্দিষ্ট স্কান-_গঙ্গাতীরের পাড়গুলি পাহাডের মন 

উচ্চ, আবার এই উচ্চ পাহাড়ের উপর ঠিক গঙ্গাধারে, একট পরম 
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পপি পাপ পপ পপ পাপা জার 

এমর্গায় শাস্তাশ্রম প্রস্তত আছে-_-তথায় বহু সাধু, সন্ন্যাসী কৃত্রিম গুহার 

বাধা বাস করেন । শতাধক সোপান অতিক্রম করিয়া এই আশ্রমে 

ষ্টত হয়; এতাত্তন্ন এখানে যাত্রীদিগের বিশ্রামের জন্য পাকা খাড়ীও 

'নান্পুত আছে। এখানকার এই পবিত্র স্থানটাতে উপস্থিত হইয়া চত্ু- 

দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে মনে হয়_ধেন পৃব্বে হঠ। বৌদ্ধ ভিক্ষাদের 

'বগারস্থান ছিল, তাই এ ন্থানটা এক্ষণে পৈষ্ধ সাধুদগের সাধনক্ষেএ- 

ধ্রপে অবহ্ধান করিতেছে! যাত্রগণ । প্রয়াগতীর্থে আসিয়া কর্তবাবোধে 

এঠ পুণ্যাশ্রমটী দর্শন কারবেন। 

ঝুশ্বা ( প্রাতঠিত প্রয়াগ) কন্বলা, শ্বগুর ও -গাগবতার মধ্যস্থলে 

প্রগ/পাতর বেদী বর্তমান । এ স্থানে দেবগণ, খাষগণ ও নুপতিগণ 

ঠা৭ ভার যজ্ঞ করিগাছলেন। এ নিমিন্ত এহ স্থানের পাম প্রয়াগ 

»য়াছে। প্রবাদ__শ্রীরামচন্দ্র এহ স্থান পার হয়া [কয়দ্দর অগ্রসর 

১5বামাত্র তাহার মিএ গুহক চণ্ডালের সহ্তি সাক্ষাৎ হয় । পাঠক 

মহোদয়গন । দ্বিীর ভাগে এহ গুহকের পণিচয় পাহবেন। এক স্থান 

টাও খাকাতিক শোভা নয়নপথে পতিত হলে, যেন ইহা পরম তাথস্কান 

বপিন্ধা মনে হয়। পাঠকবর্গের প্রাতর নিমিশ গঙ্গাতীরবন্তী ঝুশ্বার 

একথান চত্র প্রদত্ত হহল। 

ঝুশ্বীর কিয়ন্দুর টত্তর-পশ্চিমে ভরদ্বাপ্থের আশ্রমপথে__ভগবান 

ঈ্প্রাব্ণীমাধবঞীউর মান্দর 'শাভা পাইতেছে । এহ বেশীমাধবজীউর 

নামানুলারে স্থানীর তীথঘাউটীর নাম বেণীবাট হুহয়াছে। 
প্রয়াগতার্থ__প্রাতপদ্দে অশ্বমেধ বন্তের ফলদান কারিয়া থাকে | বে 

ব্যক্তি ভক্তিপৃধ্বক শুঞ্চচত্রে প্ররাগ দশুন, ম্পশন বা সঙ্গমন্থণে ল্গান 

করেন,তাঁন তীর্থ মাহায্ময গুণে নিঃসন্দেহে নিষ্পাপতিত্তে শ্রথে দিনাত- 

পাত করিতে পারেন । কেন না, ঘষে স্থানে নরত ব্রক্মাদি দেবগণ, দিকৃ- 

০ পাশ -- ০ 
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পালগণ, লোকপালগণ, সাধাগণ, ব্রহ্মবিগণ, নাগগণ, স্ুপর্ণগণ, সিদ্ধ. 

সগরগণ, গন্ধবর্বগণ, অপ্ররাগণ, ভগবান শ্রীহরি এবং স্বয়ং প্রজাপতি 

অবস্থিত আছেন, সেই পুণ্স্থানের মাহাত্্য কি লেখনীর দ্বার। বাক 

কর! যায়? 

প্রয্নাগে তিনটা অগ্নিকৃণ্ড আছে, তন্মধ্য দিয়া সরিছর! গঙ্গাযোগ 

প্রবাহিত হইয়াছে, তাই ইহাকেই খধিগণ প্রয়াগ--বলিয়! কার্তন 

করিয়া থাকেন । এ নিদ্দি? স্থানে বেদ ও যজ্ঞ মুত্তিমান হুইয়। থবিগণের 

সহিত ব্রহ্মার উপাসনা করিতেছন-_-এই কারণে প্রয়াগ ত্রিলোকপুজা 

পুণাতমরূপে শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত। কথিত আছে, প্রয়াগতীর্থতীরে হরিনাম 

সন্কীর্তন অথব! গাত্রে গঙ্গ। মৃত্তিকা লেপন করিলে সকল পাপ মোচন 

হুয়া থাকে । অমনুষ্যমাত্রেরই এই শীর্থের সেব। করা কর্তবা। 

ন্বিশ্রা্ন-০্বদ্ী 
এই প্রস্তর নিশ্রিত পবিত্র বেদীটী প্রস্তত করিতে নীলকমল মিত্র 

নামক জনৈক হিন্ু অকাতরে কত অর্থ বার করিপ্লাছেন_-তাহা ইহার 

শিল্পনৈপুণ্য দেখিলেই প্রমাণ পাওয়া ব'য়। বেদীর সন্নিকটে প্ধর্ণহিলস্ 

ষেমোরিয়াল” আপন শোভা বিস্তার করিয়া! দর্শকবুন্দকে চমৎকৃত 
করিতেছে । এই মেমোরিয়ালের মধো গ্রবেশ কারয়! যাহা! কিছু দর্শন 

করিবেন, উদ্বাতেই আত্মহার| হইবেন সলোহু নাই। ইহার অনতিধৃরে 

খসরু-বাগ ও ভুল্মা-মন্জিদের সৌন্দর্য দেখিতে পাওয়া যায় । 
প্রয়াগে ভগবান বৃদ্ধদেব--তাহার পুণা পদধূলি দিয়া তীর্ঘটীকে 

আরও পবিত্রতর করিয়াছিলেন। তাহার শিষ্য "রাজা অশোকণ” প্রভূ 

প্রভাব চিনশ্সণীয় কাখিবার নিমিত্ত এখানে এক চম্পককুঞ্জের জপ 
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রচসা] করেন । যাত্রীগণ অগ্যাপি সেই প্রাচীন বিখ্যাত চম্পককুঞ্জের 

্পট__বর্তৃমান কেল্লার মধো অশোকন্তপ্তের নিকট পাতালপুরীর পার্থ 

দর্শন পাইবেন। 

খশ্রু-বাগ 

এই উগ্ভানের চতুদ্ধিক গনাচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। অবগত 

£টলাম, এলাহাবাদ কেল্লা প্রস্তত হইয়া যে সমস্ত মাল-মদল! অবশিষ্ট 

থাকে, সম্রাট পুর্র-_খসরুর আল্ঞানুসারে এ মসলাগুজি এই উদ্ভানটার 

নির্মাণ কার্যে অনেক স্ায়তা করিয়াছে এবং সেক সম্রাট পুত্রের 

নামানুসারে এ উদ্যানটী “খক্রবাগ* নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । জাহালগীর 

বাদলার বিদ্রোহী পৃর--থশ্রুর সমাধি মনৃদ্দিদ, এই উদ্ভান মধো প্রতি- 

টত আছে । পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত এই প্রসিঞ্ধ বাগের এক 

পাঙ্ছেখি একটা চিত্র গ্রদত্ত হইল। 

ধিনি থশ্রবাগের ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন_তিনিই দেখিয়াছেন 

যে. এই থক্রুর সমাধি মস্জ্দিটা আগ্রার তাজ্রমহলের মন্থুকবণীয়। 

টার মধাস্থলে এক প্রকাণ্ড গম্থু্, ভিতরের দেওয়ালে নান] জাতীয় 

পক্ষী ও ফলের চিত্র সংশ্লিষ্ট আছে। উহার এই সকল শিল্পনৈপৃণ্য দর্শন 

করিলে কোনটা বাদ দিয়া কোনটী দেখিব, এইরূপ মনে হইবে। আমা" 

দের বাঙ্গালা দেশে সাধারণে যে বাদসার উপমা দিয়া থাকেন, স্পর্ধা 

করিয়া বলিতে পারি যে, উহ! কেবল-_তাহাদের সৌব্খীন পছন্দ এবং 

উদ্দারতারই নিমিত্ত । 
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রণ 

এলাহাবাদ দুর্গ প্রাচীনক'লে হিন্দু রাজ! অশোকের দ্বাত প্রস্থ 

হইয়াছিল, মধো ধ্বংস হইয়া প্রাচীরমারর অবশিষ্ট থাকে, ততপরে 

মোগল সম্রাট আকবর সাহ] পনরায় ইহা নৃতন করিয়! নিশ্বাণ করেন, 

একথ! পুর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে । শ্রতরাং বলাবাভল্য, যে ঢগ 

আমরা এক্ষণে দেখিতে পাই, উহা হিন্দু, মুসলমান এ উৎরাজ্জ__এগ 

তিন জাতির পছন্দমত নিন্মিত হইযাছে। ভারতেব কত দেশ, কত 

রাজ্য ধবংস হইল, কিজ এলাহাবাদ দর্গ 'গ্যাপি নূতন কলেবরে বর্তমান 

থাকিয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতিছে। 

তর্গের মধ্য চম্পককুপ্ত, অশোকস্তস্ত বাতীত আরু 'এরকটী দর্শনীয় 

স্টান আছে__সেটী পাতালপুরী । পাতালপুরীটা বিখ্যাত অলশো কন্তান্তের 

নিকটেই দর্শন পাবেন । ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হলে প্রতোক 

যাত্রীকে দুইটী পয়স1 কর দিতে হয়, এই কর মাদায়ের নিমিত্ত লোক 

নিযুক্ত আছে। অশোক ন্তপ্তের নিকট দিয়া যে সিঁড়ী শ্রেণীবদ্ধভাপে 

নীচে প্রসারিত হইয়াছে, উহার সাহাধো পাতালপুবীতে এক শিবমন্দির 

দর্শন পাওয়া যায়। প্রবাদ এইরূপ--সরশ্বতী নদী এই নিদ্দিষ্ট স্ান 

হইতে যমুনা ও গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছেন । প্রমাণস্থরূপ স্থানীয় 

পৃ্ারীর যাত্রী'দ্গকে এই পাতালপুরীর মন্দির দেওয়ালের এক স্থান 

ভিজা দেখান । 

পাতালপুরীর শিবমন্দিরে_-এক স্থানে একটী প্রাচীন অক্ষন্ববটের 

গুঁড়ি দেখিতে পাওয়। যায়। স্থানীর পৃজারীদিগের নিকট উপদেশ 

পাইলাম, এই বটবৃক্ষটী এখানে ১৫০* বৎসর এইরূপ অবস্থায়ও জীবস্ত 
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শ্রা্ব। পাতালপুরী মধ্যে সদাসব্বদ। প্রদীপের আলো জলে । যাত্রী- 

প্রদত্ত উপহার গুলি গ্রহণ করিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণও সব্বদা অপেক্ষা 

কররয়া বসিয়া থাকেন | উচাতে একখানি কাপড় এরূপ অবগ্তায় এই 

গডিটী আবুত সাছে যে, সেই বটবুক্ষটী ভাল করিয়া দেখিতে অবসর 

পাওয়া যায় না। আমাদের অনুমান হতল, এই বটবুক্ষের ডালটী 

এখানে পুর্তয়া রাখা হইয়াছে, অতাস্ শুষ্কাবস্থান ভহা পুনরায় খদ্- 

লায়া দেওয়া] হয় । বুক্ষের নীচে এক পাশ্থে ঘুকুন্দ নামে এক ব্রঙ্গ- 

চারীর প্রাতিমৃত্তি ও একটী শিব মৃত্িন দশন পাওয়া যায়। 

ইংস্ক্ত বাচ্াদর এই অক্ষয়ণটের পূর্বব ইন্চিাস অবগত হয়া, উহার 
হক্বাবধানের জন্ত পাণ্ডা নিযুক্ত করিয়! ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের মহত্ব 

প্রকাশ করিতেছেন, সুতরাং €কোন হিন্দু ফারী আশাকশ্যত্ত কিন্বা 

পাচীন অক্ষম়বট বৃক্ষট দশন করিতে ভচ্চা করিলে, তাহারা তীর্থ 

পাঞার সঠিত অবাধে কেল্লামধা পবেশ করিয়া এ পবিন স্থানগুলি 

পন করিয়া থাকেন । পাঠকবগের প্রাতির নিমিত্ত পাতালপুগীর সেই 

পাগিন অক্ষয়বটের একথণনি চিত্র প্রদত্ত হইল। 

যুকুন্দ ব্রন্মচারা ও এই পবিত্র বটবৃক্ষের কিন্বদন্তা 
এইরূপ ১০. 

প্রয়াগের ত্রিবেণী লঙ্গমগ্জলে মুকন্দ নামে এক ব্রঙ্গচারী বাদ করি- 

তেন, একদা মজ্ঞাতসারে তিনি এগ্ধের সহিত গো-লোম গলধিকর4 

করিলে অপরাপর সাধুগণের বিচারে বনত্ব প্রাপ্ত হটযাছিলেন। 

মোগল সম্রাট আকবর সম্বন্ধে প্রবাদ যে-পূর্বে তিনি হিন্দু 

চিলেন, কিন্তু শাপগ্রস্থ হওয়ার মুলণমান হইয়া জন্মগ্রহণ করতঃ পক্ষ, 

পাতশন্ত তাবে এজাপালনপূর্বক আপন কাধ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 



১৬৮ তীর্ধ-ভ্রমণ-কাহিনী 

ইতিহাস পাঠে জান! যায়--সমআ্াট আকবরের রাজস্ব সচিব রাজা 

তোডরমল ছিলেন এবং মহারাষট্রীয় বীর মহারাজ মানসিংহ তাহার 
প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন। কথিত আছে, মোগল সম্রাট 

“আকবর” জয়পুরাধিপতি মহারাজ বিহারীমলের সুন্দরী কন্যাকে 

বিবাহ করিয়া মনের সুখে সংসারী হন এবং রাজা মানদিংহের ভগ্মীর 

সহিত তাহার জোষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিয়! আত্মীয়তাহরে আবদ্ধ হন। 

পূর্বে তিন্দুদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, কোন ভক্ত এঠ মক্ষয় 

বটবৃক্ষের নিয়স্য শিবমৃত্তির আরাধনাপুর্ধক তিনি “ষ কোন মানতপৃর্বক 

এই উচ্চ বুক্ষের উপর হতে পতিত. অর্থাৎ আত্মন্ভতা! করিতে পারিলে 

স্কান মাহাত্মা ও এঠ শিবের কৃপায় দেহাস্তরে তাহার সেই বাসনা সিদ্ধি 

হুইয়! থাকে । এই বিশ্বাসে--নিতা কত লোক এখানে আসিয়া আত্ম- 

হত্যা করিতেন, তাহার ইয়ত্তা নাই । 

মুকুন্দ ব্রহ্ধচারী সাধুদিগের বিচারে যধনত্ব পাপ্বী হইলে, তিনি £ই 

শিবের উপর দৃঢ় ভক্তি রাখিয়া চিগ্া করিলেন, যদি যবনই হইলাম. 

তবে যবনশ্রেষ্ঠ না হই কেন? এষ্টরূপ স্থির করিয়া গকুন্দ যবনশরেষ্ঠ 

হইবার মানসে তক্কিপুর্বাক এই স্থাপন শিবারাধনাপূর্বক নিদ্দিষ্ট বটবুক্ষ 

হইতে স্বেচ্ছায় পতিত হইয়া আাতাততযা কয়েন-_-তাহারই ফলে পর: 

জন্মে তিনি যবনদিগের শ্রেষ্ঠ সম্ত্রাটরূপে ধরায় অবতীর্ণ হইয়া গ্রজ1- 

পালন করিচ্ে সমর্থ হইয়াছিলেন। একদা এই সম্রাট 'যাগাবলম্বনে 

পুর্ব বৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হু্টলেন, তখন পাছে অপর আর কেন 

তাহার ভ্টায় পরজন্মে সুবিধা! করিয়া! লয়, এই আশঙ্কায় অক্ষয় বটবৃক্ষ 

ও শিবমূ্িটী যত্তবের সহিত হিন্দু নির্িত প্রাচীন ছূর্গমধ্যে রাখিয়! তাহার 

চতুষ্পার্থ্ে গড় নিম্াণ এবং সৈল্ঠাবাস সংস্থাপন করাইলেন, অধিকল্ক, 

যাহাতে অপর কেহ শিবারাধনাপূর্বক এই বৃক্ষ হইতে পতিত হইন্কা 
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আত্মহত্যা করিতে না পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করিলেন । শেষে 

আত্মহত্যা যে কতদূর মহাপাপ, উহ্হাও সাধারণকে বিশেষরূপে বুঝা- 

ইম। উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন । এইরূপে তাহার উপদেশ মত 

এবং সুবাবস্থার গুদে আত্মহতা। প্রথা এখানে উঠিয়া গেল। কাহারই 

রাজত্বকাল হইতে এই পবিত্র বুক্ষটা যতরের সহিত কেল্লার মধো রক্ষিত 

হইয়। আসিতেছে । কালক্রমে ইংরাজরাজ ত্র কেল্লা দখল করিলে 

পূর্ব পথান্ুসারে সেই অক্ষয় বটবৃক্ষটী স্থানীয় পাগ্ডার জিম্মায় রাখিয়! 

দিলেন । 

এলাহাবাদ যমুনাতীরে যে লৌহ নির্মিত সেতু আছে, তাহার শিল্প 

কার্ধ্য দেখিলে আশ্চর্যযান্বিতে হইতে হয়, কারণ এ সেতুটী তিনভাগে 

বিভক্ত | ইহার উপর দিয়া রেলগাড়ী যাতায়াত করিতেছে, মধাভাগে 

মন্থধ্যগণ এবং নিক্মভাগে জলযান সকল মবাধে গমনাগমন করিয় 

থাকে। ইহা এক নয়নানন্দায়ক দৃশ্য । এগ দর্শন করিলে শিল্প- 

কারীর প্রশংণ। না করিয্না থাকা যায় না। 

এলাহাবাদ হইতে অযোধা। ধাত্র। করাতি হঠলে, যাহীদিগকে 

কান্পুর নামক ই-আহই-রেল কোম্পানীর বিখাত জং ঠেশনে অবতরণ 

করিতে হয়। কানপুরের প্রাচীন নাম কাহানপুর, এক্ষণে ইংরাজ- 

দিগের আমলে সেই পুরাতন নামের পরিবর্তে ই কানপুর নামে 

প্রসি* হইয়াছে । এলাহাবাদ হইতে এই কানপুর ৬* মাইল দুরে 

অবন্তিত । এখানে ধাত্রী্দিগের বিশ্রামের নিমিব ট্ণখাশি অনেক- 

ক্ষণ পর্ণাস্ত অপেক্ষা! করে! ্টেশনের প্লাটফরমের উপবেষ কলের জল, 

বাহিরে ক্নানাগার আধার হিন্দু বাত্রীদিগের জন্য ছালুইকর ত্রাহ্মণ দ্বার! 

আহারীর খাগ্ত-দ্রবোর অর্থাৎ “মষ্টার বিক্রয়ের স্ব্যবস্থা আছে এবং 

ইংরাজদ্িগের জলযোগের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত হোটেল ও মআাছে। 



১৭০. তীথ-ভ্রমণ-কা হিনী 
রে মাস পাস পিসি নি পিপিপি ৯০৭ পপ পপ ০০ পা স্পা পাপা পাস পা শসা ক 

কানপুর যুক্ত প্রদেশের অর্থাৎ অযোধ্যার নিকট বলিয়া-_ এখানকার 
শাস্ঠিরক্ষার নিমিত্ত বিটিশ গভণমেণ্টের বিগুর সৈন্য থাকে এবং বেল 

পথের সঙ্গমন্থান হওয়াতে_-এথানে অধিবালী এবং বাণিজ্জা কার্োর 

প্রভৃত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে । এই জনপাদপুর্ণ সহরটীর ব্রাস্তা ঘাট অপি. 
কাংশহ বেলে পাথরে প্রস্থত । য'দও এখানে সহর কলিকাতার স্তায় 

মিউনিসিপালিটির-_ রাস্তায় রাস্তায় জল দিবার স্থব্যবস্থা আছে, তগাপি 

গাড় ঘোড়ার গতিবিধির সময় যখন তথন এত ধুলা উড়ে, যেন স্থানে 

স্কানে মেঘের হ্যায় মাকার ধারণ করে। 

কানপুর :&শনের সন্মিকট সঙ্গমস্থলে_ গঙ্গার উপর দিয়া একটি 
চমৎকার প্রকাণ্ড প্রশস্ত রেল কোম্পানীর সেতু আছে। যাত্রীপৃণ 
টণধানি তাগার উপর দির বরাবর অযোধ্যা বা ফৈজানাদ জংশন 
পর্যন্ত গমনগমন করিয়া থাকে । এই প্রশস্ত সেতুটীর শিল্পনৈপুণা 
পেখিল বিশ্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। পাঠকবর্ের প্রী্র নিমিত্ত এ প্রশস্ত 
সেতুর একথানি চিত্র প্রদত্ত হইল । 

কানপুরের অধিবাসী সংখা ১৭৯১৭০ হাজ্রার ১৯১১ খুঃ সেম্সসে 
নির্ণয় হইক্জাছে। এই ম্কানটা নানা সাহেবের হত্যাকাণ্ডের নিমিএ 
অলসমাজে আরও বিখ্যাত হইয়াছে । আমরা কানপুরে উপস্থিত হহয়া 
একই বিখাত সহরের শোভা দশন করিবার অভিপ্রায়ে ষ্রেশনের বি- 
ভাগে এক স্থানে একটী বিশ্রাম স্থান ঠিক করিলাম এবং তথায় কিঞ্চিং 

বিশ্রামের পর সহরের “শাভা সন্দশন করিবার জন্ত প্রস্তুত হইলাম । 

পথিমধ্যে এক্টী চতুরত্র বা (চৌমাথ। পথ) নয়নপথে পতিত হইল, 
তাহার চারিাপ্নকে গৃহশ্রেণী, আবার হহার মধো পথের ধারে আড়ত- 

| দ্বারের ভ্রবাজাতপৃর্ণ পবণ, হুরিদ্রা প্রভৃতি বস্তার মুখ কাটিয়া রাস্তার 

উপর ফোলিয়। রাখিয়াছেন মার-__খারদ্দারগণ তাহার মধ্যে দলে দলে 
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গাতারে কাতারে আপিক়া আপনাপন মবশ্তকীয় দ্রবাগু'ল সংগ্রঃ 

চরিতছেন। ইহার কোন স্থানে গকর গাড়ী সকল মাল বাঝাই 

রিয়া অপেক্ষা করিতেছে এই স্থানটা আমাদের কলিকাতাস্ক 

আফিয়ের চৌরাশ্তাকে যেন উপেক্ষা! করিতেছে । 

বর্ধমান কালে এথানে ইংরাজরাঙ্গের রুপায় কলের জল, মাঠারীম়ু 

দবা গ্য'সের আলো, গাড়ী ঘোড়া! কোন কিছুর অভাব দেখিতে 

পাইলাম না। এই বিস্তৃত জনপাদপুর্ণ স্থানে পুপিস-ষ্টেশন, পুলিস- 

কোর্ট, জগকোর্ট, পোষ্টাফিল, ব্যারাক, ক্যাণ্টনমেণ্ট প্রভৃতি বর্ধমান 

থাকিয়। শান্তিরক্ষা করিয়! থাকে । কানপুর যদিও পশ্চম দেশ, তথাপি 

'“্ষয়-কন্মোপলক্ষে এখানে বিস্তর বাঙ্গালীদিগকে স্ত্রীপুত্র লইয়া বস. 

বাদ করিত দেখিতে পাওয়া যায় । সুতরাং বলাবছুলা যে এখানে 

“বস্তুর দেবদেবীর বিগ্রহমূত্তি ও সংস্থাপিত হইয়াছে । এগ সমস্ত পখিত্র 
মুষ্টগু'লর মধ্যে বেশীর ভাগ-__নদীতারে ঘাটের উপরিভাগে দশন 

পালা ষায়। 

কানপুরে লোহালকূরের কল, ময়দার কল, ঠৈলের কল, টলেন 

কাাণ্টরী, চামরার কারখন: প্রভৃতি বর্ধমান থাকিয়া ংরাজ শল্লা 

'“দগের বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রশংসা করিতেছে ! সে দাহা হউক, আমর, 

৫গ'নে প্রথমে বালাবাটার নিকটস্থ স্থান গুলির সৌন্দধ্য এ৭* স্ত্পতা- 

কৌশল দ'খয়া ক্ষুৎপিপাস' নিনৃদ্তির উপায় অবলগ্বন করিলাম। ভু. 

পরে স্থানীয় অধিবাাদ্িগের নিকট উপপেশ পারা বিশামের পর 

ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া সহরের শোভা দে'খতে বহগত হইলাম। 

সব্ব প্রথমেই আমর! হুত্যাগৃহ বা হত্যাকৃপের নিকট উপস্থিত হহলাম। 



১৭২ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 

নানা সাহেব 
নান! সাহেব--এক মহারাস্টীয় ব্রাহ্মণ সন্তান, কানপুর সহরের তিঃ 

ক্রোশ দূরে বিথুর নামক গ্রামে বাস করিতেন । নান। সাহেব বরাবর 

ইংরাজদিগেব স্থিত ধন্ুবৎ বাবার করিয়াছিলেন, এমন কি তীগাদের 

মনস্তষ্টির নিমিত্ত সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া খানা পর্যাস্ত যোগাইতেন এবং 

সময়মত এইট সকল বন্ধুদিগকে লয় গিয়' নিকটস্ত জঙ্গলে শিকার | 

করিয়া কত আমোদ অনুভব করিতেন । অবশেষে দেই নানা সাহেণ, 

এক সময় স্থযোগ উপস্থিত দেখিয়া! দেশীয় সিপাহীদিগকে মারত্বপৃবব ক» 

তাহাদের নেতাম্বরূপ দণ্ডায়মান হয়া ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী হন। 

হত্যাকুপ 
উতিহাস পাঠে জানা যায় যে, সিপাহা] খিদ্রোহের সময় অর্থাং 

ব্রিটিশ গভরণমেণ্টের দেশীয় সিপাহীগণ নানা সাহেব কর্তৃক উত্তেজিত 

চহর। প্রথমে স্থানীয় কালেক্উরীর খাজনাথান। লু্ঠন করে, জেলথানার 

দয়জ। বলপূর্ব্বক খুলিয়া! দিয় ভিতর হইতে কর়েদীদিগকে ছাড়িরা 

দেয় এবং ইংরাজেরা ধে সকল বাঙ্ষালায় বাস করিতেন, সেই সকল 

ঘরে আগুন লাগাইয়া! দেয় । এই সন্কটময় সময় ইংরাজ সেনাপতি 

সার ছিউ-হৃ্লার ৩৩০ জন হউরোপীয় স্ত্রীপৃরুষদিগের সহি চ মাত্র ১৫০ 

জন গোর! সৈন্তসহ কানপুরের বারাকে অবস্থান করিতেছিলেন 

আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত সেই সময় উক্ত ব্যারাকের চতুর্দিকে কেবল 

চারি তস্ত উচ্চ মুশ্য় প্রাচীর ব্যতীত আর কিছুই ছিপ না-_তথাপি 

তিনি সাহসের উপর নির্ভর করিয়া! সপ্তাহকাল ..সই মসংখা শক্রদিগের 



পিস 

নান। সাহেব ১৭৩ 
পা পপ পি আপ 

১০ সা পপাক্পিল শা 

দাক্রমণ হইতে রক্ষ1 পাইয়া ইংরাজদিগের বাছুবলের পরিচয়দানে শেষ 

ীর় জীবন উৎসর্গ করেন। 

এদিকে সার হেন্রি-হবলক কানপুরে ইংরাক্দিগের চ্রাবস্থার 

[বয় শ্রবণ কারবামাত্র তিনি সসৈন্ঠে সেই বিপন্ন ইংরাজদ্িগকে উদ্ধার 

করিবার অভিলাষে তথায় যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে নান! সাঞ্চের 

মিঃ হছবলকের আগমনের বিষয় সন্ধান পাইক্সা তিনি তাহার অধীনস্থ 

সিপাহীদিগকে আদেশ কারিলেন যে, উপস্থিত এখানে যতগুলি ইংরাজ 

পুকষ তাহাদের স্ত্রীপুত্র লইয়! বর্তমান আছে, আমার আদেশ মত 

ভোমরা তাহাদের সকলকে সমূলে নর্ম,ল করিয়া নিকটস্থ এ কৃপমধ্যে 

নক্ষেপ কর। বলাবাহুলা, নান। সাছেখের এই নিষ্ঠুর আদেশ-_-োন 

'₹ণ্ুুঠ পালন করিল না দেখিয়া! তিনি €কাপান্বিতকলেবরে চতুদ্দিক 

১৪তে কসাইদিগকে আনয়ন করাইলেন এবং তাহাদের স্বারা এ সকল 

“বপন্ন ইংরাজদিগের মধো কাহাকেও অস্ত্রাথাতে অঙ্গহীন, কাচাকে 

প্রচারে জঙ্জরিত করিয়া] মরণাপক্ন অবস্থায়, আবার কাহারও বা কোল 

হইতে শিশু সন্তানগুলকে বলপুব্ক ছিনাইয়! লইয়া দেওয়ালে বড় বড় 

পেরেক দ্বারা বিদ্ধ করাইয়া, অবশিষ্ট কতকগুলিকে জীবিতাধস্থায় 

নিকটন্থ কৃপে নিক্ষেপ করিয়া সেই সমস্ত কলাইগণ উল্লাসেনৃতা করিতে 

করিতে জগৎকে তাহাদিগের কর্তব্যের বিষয় জানাইয়। স্স্ভিত করিতে 

পাগিল। যে কৃপে [বপর ইংরাজদগকে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, উদ্াহ 

হত্যাকৃপ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । এদ্দিকে মিঃ হুবলক বীরবিক্রমে সদলে 

এখানে বিপন্নদিগকে উদ্ধার করিতে আলিয়া! যাহ দেখিলেন, পাঠক 

মচগোদয়গণ তাহা! সহজেই অনুমান করিতেছেন। 

এই স্থানটা হত্যাকাণ্ডের চিরশ্বরপার্থে ব্রিটিশ গতর্ণষেণ্টের আদেশে, 

তাহাদের সাহিত্য-সমিতির দ্বারা নিদিষ্ট হত্যা! স্বানের উপর একটী 



১৭৪ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 
+সশিন 

কারুকাধ্যে শোভিত অট্টালিকা স্কাপিত হইয়াছে । সেই শ্মরণার্থ চিঙ্গটা 
এইরূপ--একটী স্বর্গীয় দূত পশ্চিমদিকন্থ ক্রুশের উপরে ভর দিয়। দুঃখিত 

মনে ডান! দ্রইথানি নিচু ভাবে স্াপনপুর্বক দাড়াহয়া আছেন, আবার 

এ অট্টালিকার এক স্থানে একটা স্তস্তে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে; 

“বিথুরনিবাসা রাজবিদ্রোহী নন! ধন্দপন্থের আদেশে তাহার অধানস্ত 

লোকেরা ১৮৫৭ খৃষ্টাবে ১৫ঠ জুলাহ তারিখে যে সকল হংবাজ্জ বীর- 

পুরুষ ও তাহাদের স্ত্রাপুত্রদগকে হত্যা করিয়া এই কুপে নিক্ষেপ করে, 

তাাদিগের ম্মরণাথ 'ব্রাটশ গতর্ণমেণ্ট কর্তৃক এই চিহ্ছটী প্রতিষ্ঠিত 

হইল ।” 

আমরা ষ্টেশন হইতে সদলে এই হত্যাকৃপের নিকট উপস্থিত ভালে 

স্থানীয় গ্রহরীগণ আমাদের হস্তগত প্যাগ, ছড়ি প্রভৃতি দ্বারদেশে 

রাখিয়া! ভিতরে প্রবেশ করিতে উপদেশ দ্িল। এই সকল ড্রবা 

সামগ্রী এখানে রক্ষা কারবার স্বন্দোবস্ত আছে দেখিয়া আমরা? 

বিনা আপন্ডিতে তাহাদের কথামত সকলে শুন্তহন্তে গৃহমধ্যে যাহা 

দেখিলাম, উহ্বাতেহ বিস্মাবিষ্ট হইলাম : কারণ সিপাহাবিদদ্রাহ কত. 

কাল পৃর্ধে হুহয়। গিয়াছে, বাদ্রাহী কসাইগণ নানা সাহেব কক 

উত্তোজত হইয়া কতকাল পুর্বে এহ নৃশংস হত্যাকাণ্ড করিয়াছিল, "সহ 

পৈশাচিক ব্যাপারে এই গু মধো আত কম এক হীঞ্চ পরিমাণ রক্ত 

জাময়াছিল; কস্ত ই রক্তশ্োত অগ্ভাপি এখানে এরূপ যত্বসহকাবে 

রক্ষিত হইয়াছে -য, দেখিবামাত্র যেন এহ দণ্ডে ইহা সম্পর হয়াছে 

বলিয়া অনুমান হয়। .সন্ভ গুবাচারদিগের অত্যাচারের বিষয় ম্যাপ 

দশ'নর পাওবর্ভে ম্মরণ করি'লও সব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইতে থাকে । 

কেন না, উপরোক্ক হত্যাচাও বাতীত বড্রোহারা নানা সাহেবের 

আদেশে যত হংরাজ পুরুষদিগত্ে “তোমরা নিপ্িত্বে পলায়ন কর”, 



ক" স৯্পীপ 

এরূপ আশ্বাস দয়া নৌকায় উঠাইয়। দিয়াছিলেন এবং যখন ত্র সকল 

[বপদ্গ্রন্ত পোক গঙ্গার মধ্যস্থলে উপাশ্তত হহল, তখন গোলার দ্বারা 

নোকানহ ারোহাদগকে জলমগ্নপুব্বক করতালি দতো দতে মনের 

আনন্দ প্রকাশ কারয়াছিল' কি ভীষণ অত্যাচার । ক পৈশাচিক 

বাপার 1! বলাবানুলা, হিন্দুস্থানীদগের দ্বারা অহ কাধা সাধিত হুইয়া- 

তল বালয়া অগ্ভাপ হত্যাকৃপ নামক গৃহে তাহাদের প্রবেশাধিকার 

নাহ। এহরাপে হভ্যাকুপের অদ্ভুত দৃষ্ত অবলোকপলপৃর্বক এখান ৯5৩ 

নদীতী:র সতী চৌডাএ ঘাট নামক স্তানে উপাস্থত ১হলাম। 

মতী-চৌড়। ঘাট 
পূর্ষে এহ ঘাটে স্থানীয় সাধবাসতী রমণীর! সহমু*। হতেন, অথাৎ 

শামীর মুত্া হহলে এমণীরা পাতাঁধরহানলে দগ্ধ না হহয়া সেই মুত- 

পতির প্রজ্জলিত চতারোহণে স্বেচ্ছায় প্রাণ পরিতাগ করিতেন । এ 

নামন্ত «ই ঘাটট' সন্ঠা-চৌড়া নামে খ্যাত। 

পৃব্বকালে এই প্রথাই প্রচলিত ছিল, কিন্ত বিটিশ গঠর্ণমেণ্টের 

রাজত্বকালে এবং লর্ড বেট্িক্ক মচোদয়ের শাদদকা.ল- একদা [তান 

একটা রমনীকে তাহার আত্মীয়স্বজন বলপৃর্ঘক, রমণীর অনিচ্ছায় দগ্ধ 

করিবার উপক্রম করিতেছেন দশন করিয়'_সাহেবের সরল হাদযে 

দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি রাজ! রামমোহন রায়ের প্ররোচনায় এক 

মাইন প্রস্ততপূর্বক্ক এ প্রথা উঠাইয়া রমণীকুলকে ম্ক্ালমুডা হইতে 

রক্ষা করিয়া দ্িলেন। ইতিপূর্বে এই ঘাটে যে কত রমণী অকালে 

প্রাণতাগ করিয়াছেন, তাহার হয়না নাই । এঠ সভী-চৌড়া নামক 

ঘাট ভইতে আমরা স্তানীর চকবাজারের -শাভ। দেখিবার জন্য প্রস্থৃত 

হইলাম, 
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চকবাজার 
কানপুরের চকবাজারে--নানা ফ্যাসানের বিবিধ প্রকার পণ্য ভ্রবা 

খরিদ করিতে পাওয়া ধবায়। বিশেষতঃ এখানকার চামের দ্রব্যাদি অতি 

প্রসিদ্ধ এবং মূল্যও সুবিধা দরে পাঁওয়! যায়। সে যাহা হউক, এই. 

রূপে কানপুর সহরের ড্রষ্টবা স্বানগুলির শোভ! সন্ধর্শন করিয়া এখান 

হতে ব্রাঞ্চ লাইনের সাহাযো আমরা অযোধ্যা নগরে যাইবার জন 

প্রস্তত হইলাম। 



এলাধাবাদ ষ্টেশন হইতে আউদ রোছিলথণ্ড বেলযোগে অধে'ধা। 

টশন বা ফৈভাবাদ হইয়া অধোধা! ঘাট নামশ্ ঠেশনে অবন্বপ 

কৰ্তে হয়, অর্থাৎ ফাব্রীগণ অযোধা। নামক “খন হইতে বা আবাধা। 

বব নামক [ষ্টশন-_এঠ দুটি রেশন ছইতেই হার্থস্ান স্রগ নদীলীরে 

যত পারেন। কথিন আন, এঠ অযোধা' ঘাদ নামক স্তানে ছগ- 

4” স্ীরামচন্ত্র যানবলীল! সন্বরণ করেন, ই কারণে এপানে ম্লান ৪ 

পিতলোকের উদ্দেশে পিগ্রনান কবিকে তয়। 

অধোধা টেশন হইতে দাঠলে-ভপায় এক পকার চাবি চাকাবিশিষ্ট 

মান্তষসান। গাড়ী (পুষ্পক, কিন্ব। ঘোড়ার গাড়ীর সাায্ে ই্শ্ন 

হতে গ্রার ছয় মাইল অগ্রনর হইয়া ঠৎপরে নগরের মাধ্য খানিক 

ঠাটাপথে গমন করিলেই নির্দিষ্ট তীর্থখাটে পৌছিতে পায়া বায়, কিন 

বীন্কালা এযোধা! ঘাট নামক ষ্টেশনে যাইবেন, তাজাদিগকে ফৈজাবাণে 

“টুপ বদ্দলপূর্ন্বক ব্র্যাঞ্চ লাইনে ভীর্ঘঠীরে হাতে €ইবে। অযোধা। 

ঘাট নামক ঠেশন হষ্টতে তীর, অন্যুন অন্ধ মাল ন্যবধানমা র-_ 

কন্ধ এই ছুট স্থানে গুইবার যাত্রীগণের মাল বোঝাই ও খালাসের মুটে 

খরচ এবং 'টণের অপেক্ষায় বতটুকু সময় নষ্ট করিতে হয়, সেই লমগের 

লে, 



১৭৮ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 
ছি 184, ১৯ উস ৭. এ ০ চা 

পল 

মধো অযোধ্যা ষ্টেশন হইতে অক্রেশে তীর্থস্থানে উপস্থিত হইতে পাত 

যায়, বেশীর ভাগ অযোধ্যা ষ্টেশন হইতে ধাইলে নগরের অনেক পৰিজ 

স্থন দেখিয়৷ অর্থব্য়ের সার্থক হয়। 

অধোধ্য। ষ্টেশন হহতে অর্ধ ক্রোশ উত্তরে মহামুনি বশিষ্ঠদেবেং 

আশ্রম ও তাহাএহ একটা ষন্তরকুণ্ডের দর্শন পাওয়া যায়। 

অযোধ্য।-_পুরাকালে কোশলরাজ্যের রাজধানী ছিল। এ+ 

সময় এই কোপলবাঙ্গে বৌদ্ধধর্মের অতান্ত প্রাহরাব হইয়াছিল। সুধা, 

বংশীয় অনেক হিন্দু রাজ, কোশলে রাজত্ব করিবার পর অবশেষে ১১৯ 

খৃষ্টাব্দে মুদশমানের। এই দেশটী আধকার করেন। মাদংআলি নাম 

একজন পাৎস্ত দেশীঘ্ন বণিক অধোধ্যা নগরে প্রথমে ম্ববাদারের পদে 

নিষুক্ত হন. ততপরে উংবাজগণ তাহারই সাহাযো অযোধা। অধিকাব 

কারবার পর সাদৎসালর বংশধরের এখানে বনৃকাল পধ্যন্ত রাজ 

করিয়াছিলেন; কিন্তু ১৮৫৬ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া অযোধ্যা 

দেশটা ভারত সাম্রাপ্যতুক্ত করিবার আদেশ প্রদান করেন। তদবধি 

১৮৫৬ থৃষ্ঠাব হতত5 ১৮৭৭ থৃষ্টাব পথ্যস্ত এই অযোধ্য। গ্রদেশটী “ক: 

জন প্রধান কমিশনরের অধীনে থাকে, তাহার পর হু] উত্তর-পশ্চিমা- 

ঞচলের সহত তুক্ত হইয়াছে। 

এই অযোধ্যা এবং ভত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ ভূমি সমতল। 

গঙ্গা ও বমুনা এই ছুটি এখানকার প্রধান নদী, আপার এই ছুই 

প্রধান নদী হইতে নান? শাখা-নদী এই প্রদেশের মধ্য দিয়! প্রবাহিতা 

হইয়াছে । ইতিহাস পাঠে জানিতে পার! যায়, অযোধ্যা ও উত্র- 

পশ্চিমাঞ্চলে ৫৩০০০ বর্গ ক্রোশ ভূমি এবং অন্যুন ৫ কোটি লোকের 
বাল আছে। হংরাজ অধিকৃত এরদেশএ মধ্যে লোকসংখ্য। ধরিলে এই 

ছুইটা প্রন্দেশ দ্বিতীয়, এবং আকারে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছে । 



অযোধ্যা ১৭৯ 
সী শ ০০ 

১৮৭৮ থৃষ্টাৰের মে মাসে অযোধ্য। প্রদেশ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সামিল 

হইয়াছে। 

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল প্র্দেশটী অযোধ্যা! নগরুটীকে প্রায় অদ্ধচন্ত্রের 

তায় বেষ্টন কররয়া আছে । ইনার পরাধ ৪১০০০ বর্গ ক্রোশ-_প্ররুত 

পঙ্ষে বঙ্গদেশ অপেক্ষা অনেক বড়। ইহারও লোক সংখ্যা অন্যান 

তিন কোটি ষাট লক্ষ । এ দ্রেশবাসীর প্রধান খান্ত রুটা, শীত খাতুতে 

এখানে এত ঠাণ্ডা অনুভব হয়, তাহা বর্ণনাতীত | নিবালীদিগের 'আআট- 

জনের মধ্যে একজন মুসলমান, অবশি্ই সকলেই হিন্দু। 

এখানকার স্বাস্থ্য এবং জলবায়ু অতি উম, কোন ব্যক্তিকে কুশ 

দেখিতে পাওরা যায় না। ঘ্বত ও ছুপ্ধ এখানে প্রচুর পরিমাণে এবং 

সন্তা দরে পাওয়] যায়। 

কেবল অযোধ্যা নগরের ভূমির পরিমাণ ১২০০ বর্গ ক্রোশ। "ই 
.দশটী সমতলভূমিতে পরিবেষ্টিত হইয়৷ ক্রমে নিয় হইয1 গঙ্গা! ও 

সমুদ্রের দিকে প্রসারিত হইয়াছে । ইহার দক্ষিণ-সীমান। গঙ্গা, দেশের 

মধ্য দয়া গোমতী, ঘর্থরা ও সরযূ-নদী প্রবাহিতা হইয়াছে, কিন্তু যাত্রী. 

গণ এখানকার তীর্ঘতীরে কেবল সরযূ নদীরষ্ট দর্শন পাইয়া থাকেন। 

এই স্থানের ভূমি অত্যন্ত উর্বর, সুতরাং পতিত জমি নাহ বলিলেও 

অতুযুক্ত হয় ন!। 

অযোধ্যা__হিন্দুদিগের একট প্রাচীন শার্থ ান,এমন কি অযোধ্া! 

ভ্রিলোক বিখ্যাত এবং দেবতাদিগের নমস্ত । কথিত আছে, অধোধা। 

নগরে অন্যুন দশ সহত্র কোটি তীর্থ বিরাজিত ' 

এখানে রামকোট নামক স্থান, শ্রীরাষচঙ্জ্রের জন্মভূমি 9 রাজ, 

ধানী । রামকোটে রাজ। দশরতের বাটীতে যে একটী বেদী বর্তমান 

আছে, প্রবাদ এইবপ বে-ভগবান ই্কাষচন্দ্র উ্ররেদীর উপর জর 



১৮০ তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিনী 
পাশা পাপিপ পিপিপি শিরা প্পসপিপা পিসী পিপ শশা পিসি সিশিসপাশিশস শত শি 

গ্রহণ করিয়াছিলেন । যাত্রীরা এখানে উপস্থিত হইয়া পুণাসঞ্চরে 

নিমিত্ত সেই নিদ্দিষ্ট বেদীটী প্রদক্ষিণ করেন। বেদীর সন্িকটে « 

গোড়া ভাতা ও একটা উনান দেখিতে পাওয়। যায়। কথিত আয 

শ্রীরামচন্ত্র সীতাদেবীকে বিবাহ করিয়া স্বদেশে উপস্থিত হইলে চিঃ 

প্রথানসারে ত্র উনানে রমুই হইয়া বৌভাতের যক্ত হইয়াছিল, আর 

জ্াতায় চাউল ভাঙ্গা! হইয়াছিল । 

পামকোটে উপস্থিত ঠষ্য়! প্রীরামজননী ভাগ্যবতী কৌশলাদেবীর 

অর্চন। করিয়া অভিলধিত বর প্রাথনাপুর্বক ধন্মাস্মা দশরথের পৃ 

কারতে হয়| ততপরে জ্রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শক্রুত্র এই চারি আল্ 

তারেবস্থতিকা গৃহ, ন্বর্গন্বার, অশ্বমেধ-যন্তস্থাণ। মাণপব্বত. সাব 

প্ণ্নত, কুবের পর্বত, ঠন্ুমানক্োট প্রভৃতি পবিত্র গ্কান সকল দশণ 

কারয়। এখান হইছে তীর্থঘাট সরযূতরে মাসয়া রাম লক্ষ্মণাদির ঘ'ট 
সকল দর্শন এবং যপানয়াম সক্ষম্প করিত ভয় রামকোট যাইবার 

সময় পথিমাধা তেতুণ বুক্ী-এণ যেন শ্রীরাশোকে নতশিরে দণ্ডায়মান 

আছে, আত গ্রীরাম সৈম্ত কর্পবানরগণ তথায় শ্রীগামচন্দ্রের আন্বেষণ 

করিতে করতে ক্ষুধায় কাতর হইয়া শ্রীরাম ভক্ত যাত্রীদিগের নিকট 

ভঠ7ত দলে দলে আনিয়া খাবার ভিক্ষা কারতে থাকিবে- এই সকল 

প্রাকতক শাভ এবং বানরবুন্দের কেলী-কৌতুক দোথলে কত আনন্দ 

অন্রভব করবেন, তাহার হয়ত্তা লাই! 

্সংষোধা। নগর এই কপি সৈম্তকুলের সংখা! অত্যন্ত আরধক থাকায় 

নগরুবাদী ও নুন যাত্রীদগকে সতত সতক থাকিতে হয়। কারণ 

কপিপৈত্ন্যর! তাহাদ্দর রাজা উরামচন্জ্রের অদশনে অরাজকতা মনে 

ভাণবয়। যাত্রীদিগের ষখাসর্ধস্ব লুটপাঠ করিতে কুষ্টিত হয় না। যাঁদও 

এখানকার বাড়ী ঘরগু'ল বানরগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার 



অযোধা। ১৮১ 
পপ ০ সস ৩১৮0. 

স্ত শবন্দোবস্তের সহিত নির্ধিতি আছে, তথাপি তাহারা সুবিধা 
হলেই উংপীড়ন করিয়া থাকে | 

অযোধ্যায়_শ্রীরামচন্ত্র অপেক্ষা! তাহার ভক্ত তন্ুমানজীর সমাদর 
ঘধক দেখতে পাওয়াযায়। ভগবান লীঙললাবশে মবনীতে অবতীর্ণ 
/হয় সঙগল স্তানেই তাহার ভক্তের মান বৃদ্ধি করিয়া! আপন মহ 
পকাশ ক'ণয়াছেন। প্রমাণন্বরূপ দেখুন, এখানে হন্রমানভ্ী যে একটা 
ুসক্জত মন্দির মধো বিরাজ করিছ্েছেন, তাহার অভান্তরট' বড 
নুন ”ঠন এবং জরির কারুকার্ধ্যশাণ্ভত একটা ছত্র শোভা পাই, 
হছে এতীর্থের নিয়ম এই যে, যাত্রীগণকে এ নগর মধো পণেশ 
কারয়াই-গথমে এই নগররক্ষক বীর হনুমানের” শব ৪ পুর 
তে হয়া আবার দেখুন, একদা শ্রীহরি ঠাহার ভক্ত নারদ খাযাক 
ইপদেশছলে বলিয়াছিলেন এ, আমাপেক্ষা আমার নাম শরষ্ট, ঠা, 

'পক্ষা পেষ্ট আমার ভক্ত যে রন ৮ 

এ তীর্থে উপস্থিত হইয়া সব্ব প্রথমেই সরধূতীরে ঘথানিয়মে সঙ্থক্প, 
মান, তপণ ও দানকার্ষা সম্পহ্পুন্বক খষাদগের এবং গেণতাদিশেন 

উদ্দেশে পৃক্গার্চনা, তৎপরে পিতৃপুরুযাদগের যুক্তি কামনানহকারে 
পান্থ করিতে হয়। কথিত আহ, তীর্থভীরে শ্রাদ্ধাস্তে মন্ত্রপুত ক'ওয়। 
একটা গোদান করিতে পারিলে বু পুণ্যনঞ্চয় তয়, আযোধাপ 
মাহাত্মা অশেষ, কেন না-মযোধা-মাহায্মা নামক গ্রাস উপদেশ 

পাওয়া যায়, “বদি কোন ভক্ত দেশান্তরে থাকিয়াও মনে মনে ভক্ি 
সধকারে পুণাস্তান অযোধ্যা তীর্থে বাইব-__-এইরূপ মনে করেন, তাহ! 
১ঠলে সেই ভক্ত সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি পাইয়া শ্রীরামচন্ত্রের কৃপায় 
অস্তিষে স্বর্গে পৃছিত হইয়া থাকেন। স্ত্রী ব! পুরুষ বিনিই €উক না 
কেল, আজন্ম ধিনি যত পাপ করিয়াছেন, একটাবারমান্ত্ সরযূ-নদীতে 
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১০০ পোপ পপ পপ অপশন ৯ম এস ৭ 

ভক্তিপহকারে স্নান করিলে তাহার সকল পাপ নষ্ট হইয়া থাকে । বল. 

বাভৃল্য, যে বাক্তি নিয়ত শুচি অবস্তায় এই তীর্থতীরে দ্বাদশ রাত্রি বাঃ 

করেন, তিনি যাবতীয় যজ্জফল লাভ করিতে সক্ষম হন।” পূর্ণরন্ধ 

শীরামচন্ত্রের রুপায় এ স্থানের মহিমা বর্ণনাতীত 

্রীরামনবমী তিথিতে যে ব্যক্তি শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশে এখানে কোন 

ব্রত পালন করেন, তিনি কোটি সৃর্যাগ্রহণকালীন গঙ্গান্নানের ফন প্রাপ 

হইয়া থাকেন । সেই নির্গিষ্ট তিথিতে যে বাক্তি শুদ্ধচিত্তে উপবাস, রাৰ্ৰ 

জাগরণ ও পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করেন, নাহার নিঃসন্দেহে বর্গ 

লোকে গতি হয়। এইরূপ 'াবার রামনবমী পুনর্বস্থ নক্ষত্রযুক্ত হইলে 

সর্ধকামদাপিনী এবং মধ্যাহ্কবাপিনী হইলে মহ! পুণাদায়িনী হয়। 

যে ব্যক্তি বহু দুরদেশ হইতে এ তীর্ধে উপস্থিত হুইয়! কালকে 

মৃহ্ামুখে পতিত হুন_ স্থান মাহাত্ম্যগুণে তাহাকে আর পুনর্জস্মের 

জলা ভোগ করিতে হয় না। যথায় স্বয়ং ভগবান, লীলাবশে নরাকারে 

অবতীর্ণ হইয়া রামরূপে, সমাজ শাসন এবং প্রজার্দিগকে সখী করিবার 

 নিমিত্ব, স্বীয় লক্ষষীন্বরূপা গর্ভব্ী ভার্ধ্যা_সীতাদেবীকে নিফলঙ্ক 

জানিয়াও, কেলল তাছাদের মনোরপ্রনের জন্ত বনবাপ দিয়া আপন 

মহত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, ধিনি সহ্যপালন করিবার কারণ রাজা 

লাভের পরিবর্তে স্বেচ্ছায় বনবাসকেই অঙ্গের তৃষণন্বরূপ গ্রহণ করিয়া 

ছিলেন, যে রামচন্্র ধর্মবরক্ষা করিবার জন্য লক্্মণসম প্রাণের ভাইকে 

বর্জন করিতে অন্তমন করেন নাই, পেই পুণা স্বান_-মযোধা। নগরে 

অল্পফালের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া! কেহ যেন কখন পাপকর্টে মতি না 

রাখেন। 

কথিত আছে, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে-_তিনি খানে 

সাড়ে ভিন শত দেেবালয় প্রতিষ্টা করিয়াছিলেন এবং জঙ্গল কাটাইয় 
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পিপি পন পেশী তাপ সপ শশা শাসক পপর ২... প্র ক 

আ/নক প্রাচীন দেবালয়ও উদ্ধার করিয়া! মাপন কীত্ি স্থাপিত করিয়া 

ছিলেন--এইরূপ স্থানীয় পৃজারীদিগের নিকট উপদেশ পাও! যায়। 

কন্ত হায়! কালের কুটিলগতিতে এক্ষণে দে সমস্ত লুপ্রপ্রাঘ, অর্থাৎ 

সে সমস্ত প্রাচীন কীত্তিগুলি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে! বর্ঘমানকালে মাত্র 

ব্রিশটী দেবালয় বিস্তমান থাকিয়া তাহার মহিমা প্রকাশ কারতেছে 

অযোধ্যায় রাজ! দশরণ প্রতিষ্ঠিত একটী শিব ও একটী কালীমৃস্ত 

গ্'পি বর্তমান থাকিয়৷ সেই মহাস্সার কীত্ডি ঘোদণ। করিতেছেন। 

এতস্তি্ন বত গুলি দেবালয় অধোধ্যায় আছে, সে সমস্তগুলিই আরাম 

লীলারূপে দর্শন পাওয়। যায়। 

পুণ্যধাম 'অযোধ্যার সরধূ হীরে-রামঘাট ৭ স্বর্গঘাট নামে যে ছুঃটী 

বাধা ঘাট আছে, ভক্তগণ তীর্থপদ্ধতি অনুনারে এই ভৃহ ঘাটে বসিয়াই 

মাপনাপন ব্রতকাধ্য পালন করিয়। থাকেন। এই সরঘূতীরেই ্রীরক্ণ- 

দেবের স্বর্ণময় প্রতিযূর্তি ও তানার প্রতিষ্ঠিত দুর্গ দৌনদ্দ। দেখিতে 
পাওয়া যায়। অযোধার রামঘাটের সদৃশ স্ন্দর ঘাট পৃথিবা মধো আর 

দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেছ। রঃ 

প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে যখন এখানে রামায়ত সাধুগণ এই তষ্ট ঘাটে 

বসিয় স্থমধুরম্বরে রামনাম উচ্চারণপূর্বক শ্টোত্র পাঠ করেন, সেই 

স্কোত্র পাঠ শ্রবণ করিলে মনে এক স্বগীয়ভাবের উদয় হয়। এউজপ 
বাবার স্থানীয় নগরবাসীর প্রভা সঞ্ধার সময় গৃভে ধৃপদীপ জানি, 

বার সময় ঘখন প্রাজা! রামচন্ত্র কী জয়” শাক শঙ্খধ্বনি করিতে 

থাকেন, সেই সময়__ প্রতি ঘুর ঘরে এ একই রূপ শব প্রতিধ্বনত 

হইলে, হাদয় আনন্দে পূর্ণ হইতে থাকে । এইরূপ অয়ধ্বনি করিবার 

তাৎপর্শা এই ষে, “ভগবান শ্ররামচন্ত্র তোমারই কপার অস্ভকার দিন 

আমাদের স্থখন্থচ্ছন্দে অতিবাছিত হষ্ঠল।” সন্ধযাকালে ধিনি এখান. 
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কার এই মধুর জনপবনি শ্রগণ করিয়াছেন, তিনিই মোহিত হইবেন 

সন্দেহ নাই । অযোধ্যাবাসীদিগের মধো রামারত বৈষ্খবের সংখা 

অণ্ধক দেখিতে পাওয়া যায়। 

গ্রাম মধো প্রবেশ করিয়া নগররক্ষক হন্রমানজীর দর্শন, তংপর 

শ্রীরাম রঘুবীর সন্নিধানে গযনপুর্বক মনোমত প্রার্থনা ভিক্ষা করি? 

ভগবানের পু্গার্চনাস: কানে নয়ন ও জীবন দার্থক করিবেন । তার 

পরে ই মন্দরের পশ্চান্াগে এক গ্রশন্ত কক্ষে শ্ীরাম, লক্ষণ, ভগ চ. 

শরুপ্র এবং মণ্যাধ্যাপ্ক্মী সীতাদেবীর প্রতিমৃষ্ঠি রণ স্থগীব, শিশী- 

ষণাদি লোন ালগণের যে মৃত্তি গ্রাপিত মাছে, তথায় মধানিয়মে তাহা, 

দের পুজা করিতে হয়। উহার মনতদূঃ বশিষ্ঠাশ্রমে_ভগবতীর শ্রীচবণ 

বন্দনা করি"! মগাত্রত উদঘাপন করিত হয়। বশিষ্ঠাশ্রমে একটা কৃপ 

দেদিতে পাওয়া যায়: প্রবাদ এইরূপ--ী কূপের নিকট শ্রীরামচন্্র 

বালাকালে ভ্রাভগণপভ ক্রীড়া করিতেত | এষ্ট নিমিত্ত গ্রামবাপীরা এ 

নিদ্দিই স্তানটীতক এক তীর্থস্থান বালা কীর্তন করিয়া থাকেন: 

আযোধার আসিয়া পৃর্বাজ্ নিন প্রান বাতীত জনকরাজধির 

কুঃপ _মথানিঞমে স্নান, তর্পণ করিবার প্রথা মাছে কাথিত আছে, ই 

পত্র যজ্জকুদগডর বারি সামান্মাহ পান করিতে পারিলে রহ পুণ্য 

সঞ্চয় হইয়। থার্জে। ভক্তগণ পুনর্জন্ম নিবুত্তি কামনার ট্িএথাম্থসারে 

এ তীর্ধে এই সমস্ত নিয়মগ্লি আগ্রন্তের সর্ঠিত পালন করিয়া 
থাকেন। | 

অযোধ্যা নগর হইতে নন্দীগ্রাম মাত্র তিন মাইল দূরে অবস্থিত 

এই স্থানে রামানুজ ্রীভরত--সিংহাসনোপরি প্রোষ্ঠ ভ্রাতার পিভৃসত্য- 

পালন সময় তাহার অনোপস্থিতকালে মূনর শান্তির নিমত্ত ভরাম- 

চন্দ্রের পাছুকা প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে ধর্মরাজা স্থাপন করিয়াছিলেন এৰং 
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ফগংাক ভ্রাতৃন্নেহের পরাকার্ঠা শিক্ষা দি-ছিলেন, সই পলির চিত্রমুদ্র- 

গুলির ভাব--দর্শন করিলে জ্ঞানোদয় হয়, 

প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে অযোধা নগরে শুরুততায়া তিথিতে. 

ননপর্রতোপরি শ্রীরামলীতার বিগ্রহমৃন্তি স্থাপিত হইয়া এন মেলা হইয়া 

থাক । এই নিদিষ্ট উৎসবদিনের অপবাঙ্গকাতল নগরের যাবতীয় দেবা, 

হয় হইতে বিগ্রহমুদ্িগাণ শান অপঙ্কারে স্ুসম্দিত করাইয়া স্থানীয় 

পক্গারীগণ, মাপনাপন প্রাতষ্ঠাকার'র ধনবলের পরিটয় দিখার আরভ. 

পান্থে এই স্কানে একারত হন মেলাএ এঠ সমারোহ খা!পার এক 

অপূর্ব পৃষ্ঠ । 

'ম গশস্ত মণিপব্বতে কখন জনপাণীর সমাগম হয় না.সেহ জনশুন্ত 

'নঙ্জন পাহাডটাতে দেতা এবং যারীপগের সমাগম তখন [লিমা এ 

গান থাকে না। প্লাপাভুলা, এই সমারোহ ফালে হস্তা, ইঠ ঘোইক 

“ব” পথের উভয় পার্েপ উচ্চ উচ্চ বুক্ষগুলকে নানা দাখে সম্জিত 

+জাহয়া গ্রামাপথটীকে এক অপুর্ধ শোভায় শাভিত করেন, এতাত্তহ 

নানাপ্রকারবাছ্যগীত এবং মামোদজনক কৌতুক ও প্রদর্শন হইত থাতেে। 

মেলার এই শোডা যারা--দর্শন করিবার নিমিনুদলেদলে কাতারে 

কাহারে ব্ছ দূরদেশ চইতঠে ভক্তগণের একত্র সন্্িলন হইলে, মণিপব্বত 

ও তাহার চত্ুদ্দিকন্ক ক্রোশন্যাপী স্বানে ভিলাঞ্ধ স্থান থাকে না. হক 

গণ এত দুরদেশ হঠত এই গেশার যোগদান করয় ম'ণপর্ববাতএ 

শিখরদেশে এক মন্দির মধে আল্রীদামপীভার নবজলধর পীতার [ুগল 

মস্তি দর্শনপর্বক সকল পারশ্রন ও নর্থবাপ্পের সার্কাবোধ করিয়া 
থাকেন। সৌভাগ্যক্রমে মামর। এঠ নিদিষ্ট লময় খায় টপ%5 হইয়া 

ছিলাম, স্থৃতরাং আমাদের গঘৃত্ে এই অপুর্ধ মেণাটী দশন করিবার 

সুযোগ উপাস্থত হইয়া'ছল 

উপ বস আপা 
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শ পপি পিপিপি পিাশ্পাপা পাপী পপ শী 

অধযোধ্যায় চীর্থ সকল সেবা! সমাপনাস্তে দক্ষিণাসহ ব্রাহ্মণ ভোকন 

করাইতে হয় এবং এই স্থান ত্যাগ করিবার পূর্বে অপরাপর তীর্ধ 

স্ানের হ্যায় স্বীয় পাগ্ডার নিকট সুফল গ্রহণ করিতে হয়। 

যেসকল ভক্ত এখান হইতে নৈমিষারণা তীর্থ দর্শন কবিতে হচ্ছ 

করিবেন, ত'হান্দিগকে অযোধ্যা হইতে গো-শকট বা মান্ুষটানা গাড়ী 

অথব। পদব্রজে সাত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে হইবে । নৈমিষারণো 

_-ধাবিশ্রেষ্ঠ দধিচীমুনির প্রাচীন মাশ্রমটা অবস্থানপূর্ববক অতীত ঘটনার 
বিষ সাক্ষা প্রদ্দান করিতেছে । এতত্তিন্ন ইহ।_-একান্ন পীঠস্কানের 

মধো একটী প্রসিদ্ধ স্থান। এ তীর্থে জগজ্জননী “ললিতাদেবী” নাঃ 

খ্যাত হইয়া ভক্তগণত্ক দর্শনদানে উদ্ধার করিতেছেন । 

কথিত আছে, বুরাহ্থর সংচার সময় স্থুরপতি ইন্দ্র” যাবতীয় দেব. 

গণসহ্ু এই পুণ্যাস্বার নিকট বজ্বনিম্্াণ কারণ তীাহার অন্জি প্রার্থনা 

করিলে-__মুনিবর তাহাকে বলিলেন হে স্থরপতি ' তোমার উপকারার্ধে 

আহি নিজ অন্তি নিঃসলেছে প্রদান করিব প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কিন্ত 

' কিছুদিনের জন্ত ঘামায় অবসর প্রদান করিতে হইবে, কারণ অদ্যাপি 

আমার সকল তীর্থস্থান পর্যটন শেষ হয় নাই। এ"'তশ্রবণে দেবরাজ 

সেই বৃত্রান্থুরের ভীষণ সংগ্রামের লাঞ্ছন। ভোগ-_শ্মরণ করিয়া! ধিনীত- 

তাবে ঞ্ধিকে বলিলেন, “খধিবর ! যদি তীর্থ পর্যটনই আপনার এক- 

মাত্র আপত্তি হয়, তাহা হইলে বৃথা সময় নষ্ট করিবার আবশ্তীক নাই, 

আমি পৃথিবীর বাবতীর় তীর্থ এই দণ্ডে নৈমিধারণ্যে মানযর়ন করি- 

“তেছি।” এইরূপ 'মাস্বাস দিয়াই__তিনি তৎক্ষণাৎ তীর্থ নকলকে সমা- 

দয়ে নৈমিবারণো হাজির করিলেন। দেবরাজ্ের কৃপায় এটরূপে এখানে 

পৃথ্থিবীর যাবতীয় তীর্থ বর্তমান রহিয়াছে । এতত্তির এখানে যে একটী 

কুও দেখিতে পাওয়া! বার, পূর্বে উহ) ব্রদ্ধকুণ্ড নাম জনসমাতে পরিচিত 
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ছিল। ভগবান শ্রীরামচন্ত্র রাবণ বধজনিত এন্দহুত্য। পাপে লিপ্ত হলে, 

ঠাহার হস্ত-তালুতে একটা কাল দাগ হয়। [তিনি বত তীর্থ পধ্যটন 

এবং বিধিমতে চেষ্টা করিয়াও উহা! উঠাতে সক্ষম হন নাহ; অবশেষে 

একদ। নৈমিষারণ্যে এই ব্রহ্গকুণ্ডে ঠস্ত প্রক্ষালন করিবামান্ত্র সেই দাগ 

উঠিয়া যায়। তদার্শনে তিনি এই কুগখ্ডের নাম “পাপহরণ” রাখিয়! 

ইহাকে বগপ্রদান করেন যে, "অতঃপর যেকোন পাপী হাতে ম্বান 

ব!তঞ্িসহকারে জলম্পর্শ করিবে--মামার বর প্রভাবে তাহার সর্ব- 

পাপ মোচন হইবে ।* স্থুতরাং যাতীগণ সর্ধপাপ হইতে উদ্ধার কামন! 

করিয়৷ এই কুণ্ডের পবিত্র বারি স্পর্শ বা! ন্নান করিয়া থাকেন। ডউপ- 

রোজ ভ্রষ্টব্য স্থান ব্যতীত এখানে মহাবীর গরুড় হরিহরছত্র হতে 

গঞ্জকচ্ছপকে লইয়। আপিয়। ধে পাহাড়ের উপর তাহাদিগকে তক্ষণ 

করিয়াছিলেন, সেই স্থবানেরও নিদর্শন পাওয়া ধায়। এইরাপে এখান- 

কার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শন ও ম্পর্শন কার্ধয শেষ করিয়া! এ স্থান হতে 

আমরা ১রিদ্বার যাইবার জন্য প্রত হইলাম। 

লঙ্ৌ 
অযোধ্যা হইতে হরিগার যাইবার পথে লক্ষৌ নামক গ্টেশনের মধ্য 

দিয় যাহতে হয়। লক্ষৌ আউদ রৌহিলবণ্ড রেল কোম্পানীর একটী 

বিখাত জংশন ষ্টেশন । ল.ক্ষীএর প্রাচীন নাষ লক্ষ্ষণাবতীগুরী । পুগা- 

কালে ইহাই অযোধ্যা নগরের রাজধানী ছিল। সহরটী গোমতী ন্দীয় 

উপরিভাগে সাপন শোভ। বিস্তার করিয়া আছে। শুর্াবংশোস্তধ 

শ্ীয়ামচন্রের অনুজ “্লক্ঘ্ণদ্দেব” সহরটীর শৃষ্িকর্তী। এই কারণে 

তাছারই নামাস্ুপায়ে ইহা লক্্পাবতীপুরী নামে প্রদিদ্ধ হইয়াছিল, কিন্ধ 
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এক্ষণে ই্রাজদিগের আমলে দেই এাচীন নামের পরিবর্তে উহা লক্ষে 
নামে ধাত হইয়াছে । প্রার হই শত বংসর অতাঁত হুইল; এই প্রাসাম 
হন্দু প্রতিষ্ঠিত রাজ্জাটী মুপগমানদিগের প্রাছুর্ভাবকালে অধিকৃত হয 
তাঙাদের কৌশলে এরূপভাবে পরিবর্তন হইয়া স্তাপিত হইয়াছে, যে 
পূর্বে ইহ হিন্দু রাজাদিগের ছিল বলিয়া: তাহা কিছুতেই জাহ্তে 
পারা যার না। এখানণে গাড়ী, ঘোড়া বা আহারীণ “কান দ্রবোর 
অভাব নাই। 

ঠ্েশনের বাহর্ভাগ হইতে লক্ষৌ সহরের সৌন্দর্য মতি নয়নান দ. 
দায়ক । কারণ এখান হইতে সহরের যে সকল বাড়া ঘর দেখিতে 
পাওয়া বায়, উহা যেন উজ্জল শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত, গম্ধুগ ও স্তস্ত গুলি 
সুবর্ণম্ডিত, কিন্তু নিকটে যাইবামা'র সে ভ্রম দূর হয়। কেন না 
বস্ততঃ এ সঞ্ল বাঠীগুলির চুণের প্রলেপ দ্বারা শ্বেতবণ্ণে শোভিত করা 
হহয়াছে। 

আমর) সদলে এখানে উপশ্থিত হইক্সা দ্বহখানি গাড়ী ভাড়া করি, 
লাম এবং জয়গঞ্জ নামক পল্লীর মধাপথ দিয়! অগ্রসর হইতে লাগিলাম) 
এখানকার এই প্রশস্ত রাজপথের উভর পার্খে স্ুপ-জ্জত অট্টালিকাগুলি 
নয়নপথে পতিত হুইবামাত্র বিন্বয়াবিষ্ট হইতে হয়। স্থানায় অধিবাসী, 
দিগের নিকট অবগত হইলাম, এই সকল মট্টালিকাগুলি স্থানীয় রাজা 
শবীর বিজয়সিংহ” বাহাছরের প্রাসাদ । এই বিস্তৃত প্রাসাদ ভবনের 
পার্খবদেশ মতিক্রম করিয়া ক্রমে আজিমাবাদের বিখ্যাত বাজারে গিয়। 
উপস্থিত হলাম। এখানকার এই বাজার পথের উভয় পার্খে অনংখ্য 
খাস দ্রবোর দোকান সকল সঙ্জীকৃত। এ সকল থাস্ত-সামগ্রীগুলি 
দোকানীদিগের কৌশলে স্তরে স্তরে সাজাইবার কেত। দেখিলে নয়ন 
পরিতৃপ্ত হ্র। বাজার পথের এই সমস্ত শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে 
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[এবার নবাব ওয়াজাবাদ-আবিশার কেশব-বাগ নামক স্থানের নিকট 

অপস্থিত হইলাম । নবাব শাহের রাজত্বকালে তাহার বেগমেরা এই 

ধাগর মধ্যে সুখ-ন্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতেন । কেশব-বাগের মধো--- 

স্বানে স্থানে বুন্দাবনের অন্বকরণীয় বিবিধ ধরণের কুগ্জবন, নিকুগ্রকানন 

পড়াতর শোভা অতুলনায়। কথিত মাচে,নবাব ওয়াজাবাদশাহ। অতাস্ত 

ঠীন্দ্রয়পরায়ণ ছিলেন। তাহার শ্বশুর মচাশয়ই সব্বেসর্বা হইয়া রাজ- 

কার্যা পর্যবেক্ষণ করিতেন । একদ! এই শ্বশ্থর মহাশয় লোভের বশ- 

নন্ত্রী হহয়া নবাব সিংহাসন প্রাপ্তির আশায়, তৎকালীন ব্রিটিশ গণ্ুণ- 

মেণ্টের প্রতিনিধি মহামহিমান্বত বড়লাট বাহাদ্বরকে এত নবাবের 

৮'রএ সন্গদ্ধে নানাপ্রকার দোষারোপ করিয়া পত্র লেখেন। সে পত্র 

পাহয়া তিনি স্বয়ং লক্ষৌ। সহরে ইহার সত্যালতা পরীক্ষা করিবার অন্ত 

পদার্পণ করিপেন এবং এখানে তাহার দুর্বাবন্ারে অনন্ত হুহ'), 

কৌশল 'বস্তারপুব্বক 1তনি সেই বিলাসী নবাবকে কলিকাতায় আনয়ন 

করলেন, মার সমুদ্ধিশালী সেই. লক্ষৌ সহরের রাজকারধয পর্যবেক্ষণ 

করিবার নিমিত্ব-_নবাব শ্বশুরের পরিবর্তে একজন ম্দক্ষ বেসিডেণ্ট 

নযৃক্ক করিলেন । ভারতের রাজধানী কলিকাতা সহ্ধরে সেত বিখাতি 

নধাব_-ঠতবরাঞ্চদিগের নজরবন্দী অবস্থায় অবস্থান করিয়া ঠাঞাদের 

রূপার পাল্্র-শূপ পেল্সনপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন । এষরূপে লক্ষ 

স্তবর সেই বিলাসী দুর্ভাগা নবাব ওয়াজ্াবাদ এখানে __মুচিখোলার 

নধর নামে গ্রসিদ্ধ তইয়া শেষে ১৮৮৭ থৃষ্টাবে ইচধাম পরিত্যাগপূর্ববক 

সকল দুঃখে” অবসান করেন। 

বর্তমানকালে লক্ষৌ সঙরের সেই জগন্ধিখ্যাত কেশব বাগ মধ্যে 

এক্ট নবাবের ঢু-একন্রন ভ্ঞাতি বাস করিতেছেন । ইতাব মধ্যে তিনচী 

খ্তমন্দবর পান্তরে নিশ্মিত সুন্দর কক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, আবার 
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উছার সমতলভূমির নীচে অনেকগুলি গৃহও স্থাপিত আছে । পৃর্বে-_ 

গ্রীষ্মকালে এ সকল পাতালগৃহে বেগম্দিগকে লইয়। স্বয়ং নবাব পরম 

স্থুথে অবস্থান করিতেন । ইহার মধান্থলে একটী ্ষুদ্রাকার় বাধা পুষ্ব. 

রিণী, তাহার উপর একটী প্রশস্ত সেতু । প্রবাদ-_ চৈত্র মাসের দোলে 

সময়-_বৃন্দাবনে ব্রজবাসীর। যেরূপ হোলীখেলায় উন্মত্ত হন; এখানে 

নবাবও সেইরূপ ই পুক্ষরিণীতে গাজিপুবের ভাল গোপাপ জলে পরি. 

পূর্ণ করিয়া, তাহাতে রাশি রাশি আবীর ঢালিতেন এবং পিচকারীর 
দ্বারা বেগমদিগের গাত্রে সঞ্চন করিয়া! নানাপ্রকার আমোদ অন্রভব 

করিতেন । এতিম এখানে ছত্রমঞ্জিল, মতিমহল প্রভৃতির লৌন্দ্যা 

দর্শনযোগ্য। ফল কথা-কেশব-বাগ এক অপূর্ব দৃত্ত! কেন না 

ইহার মধো বিলাসী নবাবের বাহারটী অন্দর মহুলেপ গৃহ শোভা 

পাইতেছে। 

মতিমহুল-_ইহারও সৌন্দর্য্য লেখনীরুস্ারা ব্যক্ক করা যায় না। 

কারণ সংসারমাঝে বুড়াবুড়ার নিকট যে উপকথা শুনিতে পাওয়া যায়__ 

শমোণার গাছ, হীরার ফুল” ইতানি লক্ষৌ লহরে এই মতিমচলে সেই 

সকল বুক্ষ, নবাব আপন পছন্দান্ুসারে অকাতরে বহু অর্থব্যয়সহ্থকারে 

খা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টবে সজ্জিত করিয়া! রাখিয়াছিলেন। ইহার 

ক্ষোনটাতে জূপার ডাল, সোণার পাতা, মুক্তার ফল ইত্যাদি শোভ। 

পাইত, কিন্তু হান! নবাবের অবর্তমানে এখানকার এই সকল বৃক্ষগ্ডপি 

বছ মূলা দ্রব্যের পরিবর্তে বুট সাজে সজ্জিত থাকিরা তাহার পছনোর 

বিষয় সাক্ষা প্রদান করিতেছে। 

ছত্রমঞ্জিল--এই অষ্টালিকাটী গোমতী নদীর তীরের উপর বার. 

গ্গোক়্ারীর সকার নান! প্রাকাষ্ঠে সজ্জিত হইয়া আপন শোভা বিস্তার 

করিয়া আছে। বর্তমানকালে ইহার মধ্যে ব্রিটিশ গভর্ণষেণ্টের কয়েকটি 
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কিল শি 

জাফিস দেখিতে পাওয়া যায়। ছত্রমঞ্ধিলের শিখরদেশে একটী ন্বর্ণপাত 

জাবৃত ছত্র স্থাপিত থাকার নিমিত্ত হ্ধ্য:লাকে উহা ঝকৃমক্ করিতে 

করতে দর্শকবৃন্দের আনন্দ বৃদ্ধি করিতে থাকে । পাঠক বর্গের প্রীতির 

নামত ক্ষৌ সহরের সেই প্রসিদ্ধ ছত্রমঞ্জিলের একথাঁন চিত্র প্রদস্ত 

ইইলি। | 

কাহসার-খাগ নামে এখানে যে অট্রালিক। আাছে, যাহার দ্বার'দশে 

একটা স্তস্ত প্রতিষ্ঠিত আছে) স্থানীয় অধিবাসীদগের নিকট অবগত 

ইইপাম যে_নিব্ধাসত নবাববংশের উহ্ধাহ শেষ কাহি। এতাস্তন্র শ)- 

মাল নামে এখানে যে বাগানবাটা আছে, তাহাতে নবাধ ভেড়া, 

“মড়া প্রভৃতি পশ্ডাদগের একত্র সমাবেশ করিনা উহাদের লড়াহ দেখি. 

হন এবং কত আমোদ অনুভব করিতেন। বতগুলি বাগানবাটী লক্ষে 

হরে বর্তমান আছে, তন্মধ্যে ইমামবানা ব! আলফউদ্দৌলার সমাধি- 

বান্দরটাহ প্রধান। ইতিছাল পাঠে জানা বায় যে, ১৭৮৪ থৃষ্াকে 

ঘাকালের সময় ইহ! প্রস্তুত হইয়াছে । সেই প্রাচীন সমাধি মনিরের 

তর এক প্রকাণ্ড দালান আছে। এক্ষণে নানাপ্রকার নানা ধরণের 

অস্ত্রাগার ইহার মধ্য স্থাপিত হইয়াছে। এতড়ির মালম বাগ, সেকেস্- 

বাগ ও বেলিগার্ডেন নামে তিনটী হুদ্ধক্ষেত্র এখানে বর্তমান আছে! 

সেই সকল যৃদ্ধক্ষেত্র গুলি এক্ষণে রোসডেণ্ট নামে প্রনিদ্ধ হইয়াছে। এই 

রেসিডেপ্টের [বিষ ইতিহাসে কত প্রকারই বর্ণনা আছে, সে সকল 

বিষয় গুলি একে একে বর্ণনা করিলে একখানি পপক্ গ্রন্থ প্রন্যত ভয়। 

ৃ্টান্তের স্বরূপ একটী বিষর উল্লেখ করিতেছি, ১৮৫৭ থুষ্টাকে 

সিপাহীবির8(্রোছের সময় ইংরাজদিগের সহিত বিজ্রোহীদিগের যে তর 

দত বাখে-_মেই সম্কটমর লয় প্রায় সহজ ঈ্উরোপীর অধিবাপী আপন 

আপন স্ত্রীপুত্র লইয়। এখানে প্রা বাচাইবার জন্ত আশ্রয় গ্রহণ করেন 
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১ ০০ সপ প্লাজা পি শি সপাপািপীশি শিশির শশা পিস্পিিপপ্্সপী শী পিপল তিল শত ১৪ 

এবং উতরাজ সেনাপতি মঙ্গাবীর সার হেনরি লরেন্স ৫** শত তব 

ও ৫৯০ শত বিশ্বাসী সিপাহী লইয়া আপন গ্রাণকে, তুর 

মাসকাল তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য, তাহাদের 

অবস্থানকালে বিদ্রোহীরা এখানে এ সকল ঠংরাজদিগকে লক্ষা কবর 

দিবারাত্র গোল. গুলি চালাইয়াচিল। সেই সকল কামান নিঃম্যঃ 

গোলার দাগ মগ্তাপি সেগুলিতে বর্তমান থাকিয়' অতীত ঘটনার বিষয় 

সাক্ষা প্রদান করিতেছে। 

পক্ষ সহরে মাদ্রাসা নামে একটী সা“তাল। বাচখ বর্তমান আছ 

পৃর্ধে ইহাতে নবাব বাস করিতেন । নবাব সেনাপতি মিঃ ক্লড মার্টিন 

দ্বারা 5হ]। প্রস্তত হইয়াছল, কিছুদিন পরে 'এই নবাবেরই আদেশে 

তাহার বংশধরের] ইহার মধো বিদ্যাভ্যাস করিতেছিলেন,কিস্তু নবাবের 

অবর্থমানে_-এই বাড়ীটী এক্ষণে মার্টিন কলেজ নামে প্রসিদ্ধ হতর' 

ইংরাজ বালকের বিদ্তা শিক্ষা করিতেছেন ॥ মার্টিন কলেজের সন্পিকট, 

ক্যানিং কলেজ নামে যে বিস্তালয়টী দেখিতে পাণয়। যায়__ উচ' রাজা 

ঘক্ষিণারুঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের যঙ্ে স্কাপিত। এত কলেঞ্রবাট্রাতে 

ভারভসন্তানেরা বিদ্যা শিক্ষালা ত কাবধা পাকেন। এই স্বানে মহাত্ব' 

দঘাক্ষণাওগ্জন বাবুঝ কিছু পাওচ% 'দখ। 

ঘাননায় দাক্ষণারঞ্জন বাবু একজন কুলান ব্রাহ্মণ সন্তান । হইনি 

কলিকাতায় একজন পিরালীবংশে বিবাহ করিয়। শ্বশুরালয়েহই খাস 

কারতেন বলাঝাহুলা, এই দক্ষিণারঞ্জন বাবু অতি বুদ্ধিমান | সুপুরুষ 

ছিলেন । কোন বিশেষ কারণবশতঃ তিনি বাধা হইয়া এখানে বাস 

করিবার সময় আপন দক্ষতাগ্রভাবে স্থানীয় অধিবাসীদিথের প্রতি 

শীত্তই প্রতিপত্তিলাত করিয়াছিলেন; এমন কি এ সহরের তালুকদার- 

গণ পধ্ন্ত তাহার পরামশ না লইয়া কখন কোন কশ্মই করিতেন না৷ 
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এইরূপে কিছুকাল অতীত হইবার পর ১৮৫৭ খৃষ্টাযে খন বহু দুর- 

বাপী সিপাহীধিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন ঠিনি প্রাণপণে ইংরাজদিগের 
দাহায্য করিয়াছিলেন : ইহার ফলে তৎকালীন বড়লাট বাহাদুর তাহার 
বাবহারে সন্ধষ্ট হইয়া দক্ষিণারঞ্জন বাবুকে পুরস্কারম্বরূপ একটা জাইগীর 
ও রাজ। উপাধিতে ভূঁষত করেন। তখন এই রাজ। দক্ষিণারঞ্জন মঙ্থো- 
দয় এথানে অনক হিতকর কাখ্য সম্পন্ন করিয়া আপন মহত্ব প্রকাশ 
কারতে আরম্ত কারলেন। ১৮৮৭ থৃষ্টাবে এই মহাত্মা স্তানীয় লোক- 
'দগকে নিঃসহায় অবস্থায় ফেলিয়া! ইহধাম পাঁরতাগ কারয়াছেন। 

লক্ষৌ সহরের চকৃ--এক অপুর্ব দৃ্ ! কেন না, বে সহর 
এবানকার থাহন্ীদগের সঙ্গীত এখং খিলিপানের জগ্তই বিখাত 

সন বিখ্যাত বাইজী এবং বেশ্তা। স্থন্দরীগণ ও ইউ সকল ধিলীপানের 
দোকান সকল এই চক-বাজারের চারিধারেই অবাস্থত 5ওর়াতে এই 
স্বানটী বেশ লরগরম শবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। চকের সঙ্কটে 

'বস্তর ধন: সওদাগর বাস করিয়া থাকেন। চক-বাজারের “আগামীর” 

নামক দ্েেউড়ির সোন্দর্ধ্য :দখিলে আত্মহারা হততে হর। এরপ স্তুপ 
অন্টালকা সচরাচর দে'খতে পাওরা মায় না। লক্ষৌ মকরে পিতলের 

উপর গিল্টী কর! বাদন, কাচের চুরি, বাইজীর গান, এবং খিলিপান 
গগছিখ্যাত। এ সহরে এক খিলি পানের মুল্য ১২ টাকা পধ্যন্ক বিক্রয় 
চহর] থাকে । সেযাহা হউক, আমর! সদলে লক্ষে সহরের এইরপে 
উপরোকী দ্রষ্টব্য স্থানগুলির শোতা সনশনপুর্বক এখান হইতে হরিম্বার 

বাত্জার জ ]গ্রস্তত হুইয়৷ পথিমধ্যে কর্ণপ্রয়াগের সেৰ! কারয়াছিলাম। 
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১৯৪ | তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 
০৯৯ নস পা ০৯ ০টি তপ পিএ স্পিন প্পীশীশিশাশীিপপাীশীশ্ািতি শিলা শিশির ২ তি) ০এলিলিত 

কর্ণপ্রয়াগ 
গাড়োর়াল জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম । পিগার ও অলকনদীর 

সঙ্গমন্থলটাই কর্ণপ্রয্লাগ ্লামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, এই সঙ্গমন্তলে 

ভক্ষিনহুকারে ন্নান করিলে বহু পুণ্যসঞ্চয় হয়। হরিদ্ারের যাত্রীর 

ইন্ছাতে স্নান করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মহাত্মা শঙ্করাচার্ষা 

স্বাপিত একটী দেবমুপ্তি এখানে প্রতিষ্ঠিত আছে । কুস্তীপৃত্র কণু_ 
যিনি ধরায় দ্বাতাকর্ণ নামে খ্যাতিলাভ করেন, সেই জগদ্বিথ্যাত দাতা, 
কর্ণেরও একটা বিগ্রহমুত্তি এ তীর্থে স্থাপিত আছে। এই দ্াতাকণের 
নামানুসারে এ তীর্থের নাম কর্ণপ্রয়াগ হইয়াছে। 



হরিদ্বার 
ষে সকল যাত্র কণিকাত! *ইতে হরিদ্বারে যাত্রা করিবেন, তীহা- 

দ্গক ই-আাই-রেলে ৪৬৯ মাইল মোগলসরাই--তথা হইতে আবার 

মা্টদ রোহিলথ্ড .রলযোগে ৪৮৬ মাইল দুরে লাকসর নাম য 

একটী বিখ্যাত জংশন ঠেশন আছে, সেই ষ্েশন হইতে পৃথক্ ব্রাঞ্চ 

দানে মাত্র ১৬ মাইল পথ অতিক্রম করিলে পর-_হুরিদ্বার নামক 

ঠেশনে পৌপ্ছিবেন । আমরা অষোধা1 হইতে লকসার, ততপরে হরি- 

দ্বারে যাত্রা কপিয়াছিগাম। 

হরিপ্থার গঙ্গার দক্ষিণভীরে অবন্তিত | ঠিমাগমের সিয়ালিক নামক 

পর্বত হইতে এই স্থানের সমতলতূমিতে গঞ্গাদেবী প্রণমে অবতীগা 

চয়াছেন, এই নিদিষ্ট স্থানেই কুলগংবিনা গঙ্গাদেবী ন্ত্রের উরাবতের 

্প চূর্ণ করিয়াছিলেন । মহামুনি কপিল এই স্থানে কঠোর তপন্কা 

করিয়াছিে'ন বলিয়া ইহার অপর নাম কপিল গ্কান। শৈব সম্প্রদায় 

এই নির্দিষ্ট ঠানটাকে হরিহ্বারের পরিবর্ধে হরদ্ার বলিয়। কীর্ন করির। 

থাকেন। 

হরদ্বার- হিন্দুদিগের একটী পবিত্র তীথ স্থান। ইহার ছুইদিকে 

পর্বাতশ্রেনী আপন শোভা বিস্তার করিয়। আছে, মধ্যে ত্রিধার] হুইরা 



১৯৬ তীর্থ-ভমণ-কাহিনী 

গঙ্গ। প্রবাহ্িতা, সেই ত্রিধারা কন্ধলে আসিয়া! পৌছিয়াছে। এই 

সকল পর্বতশ্রেণীর উভয় পার্খে বাস করিবার বিস্তর. উপযুক্ত গুহ! 

দেখিতে পাওয়া বার। সাধু ও খধষিগণ এ সমস্ত গুহায় অবাধে বাস 

করিয়। থাকেন। এখানে যত মঠ আছে, অপর কোন তীর্থে এত্ত 

অধিক আছে কিন! সন্দেহ । হরিদ্বারে কোন গৃহস্থকে স্থায়ীভাবে বাদ 

করিতে দেখিতে পাওয়া যায় না' কথিত আছে, হরিছ্বার স্বর্গের দ্বার. 

শ্বর্ূপ। কাশীর অবিমুক্ষেত্র যেরূপ বারাণসী সংন্ঞাপ্রাপ্ত হয়, হরি, 

দ্বারে জগজ্জননী গঞঙ্গাদেবীর কৃপায় সেইরূপ সংজ্ঞাশ্রাপ্ধু হওয়া যায়। 

হরিত্বারে আহারীয় দ্রবা-সামগ্রীর জন্য কাহাকেও কোনরূপ কষ্ট 

পাইতে ভয় না। কেন না--এখানে ফল, মূল হইতে ঘ্বৃতপক্ষ যাবতীয় 

ড্রবাই প্রচুর পরিমাণে এবং স্থুবিধা দরে পাওয়া যায়। 

ইতিহাস পাঠে উপদেশ পাওয়া ধায়__-এই ধর্শক্ষেত্রে পুর্ব্বে অনেক 

কুরুক্ষেত্রের অনুষ্ঠান হইল্নাছে। গোম্বামী ও বৈরাগী নামক এই দুষ্ট 

সন্প্রদ্দায় কয়েকবার এখানে রীতিমত যুদ্ধ বাধাইয়াছিলেন। ১৭৬, 

| খৃষ্টাবে তাহাদের রণোন্ত্ততা চরমে উঠিয়াছিল,অর্থাৎ শিখেদের গলো- 

পারের মুখে পাচ শত গোম্বামী--ধন্মের জন্ত জীবন ৰিসর্ভন করিয়া- 

ছিলেন। মুসলমানের ধর্মদবোষতা এ তীর্থে আপনার জয়চিহ্ম রাখিতে 

ভূলে না । তৈমুর কর্তৃক প্রবাহিত-_ভারতবিদারি শোণিতশ্তরোতে 

হুবিদ্বারে অনেক তক্ত য়ান্্রী আপনাদের হৃদয়-রক্ত মিশাইতে কতিত 

হন নাই। 

হরিজার নাষ মাহাত্মা অপেক্ষা__ন্বান মাহাত্বোর নিমিত্ত গ্রসিদ্ধ। 

আমরা সদলে এই হরিত্ারে উপস্থিত হইয়া বথানিয়মে অপিরাম 

কুড়ারাম স'ভে পাচ ভ্রাতার পৃত্র--আত্মারাহ প্রতাপচাদকে পাহাপদে 
 বান্ত করিয়াছিলাম। তাহার ঠিকানা--বাঙ্গালীঘাট, আদি নিবাস 



হরিদ্বার ১৯৭ 
সস পপি , পাপী পন শীত পট 

কন্থল্ মঙ্গলদৎ-বিষুদৎ”। ইনি যাত্রীদিগের বিশেষ ষত্ধ লইয়। থাকেন 
ধংম্ভাষী।. 

পৃর্বকালে হূর্যযবংশে তগীরথ নামে এক পরম ধার্িক এবং মা 

প্রভাবশালী রাজ! ছিলেন। তীষ্ঠার পূর্বপুরুষ “সগরনন্দ নগণ* অস্বমেধ 
ছ্ধে ব্যাপূত হইলে--কপিলমুনির ক্রোধাগ্সিতে সমূলে দগ্ধ হন। রাজা 

সগীরথ ইহ। অবগত হইয়। মনে মনে নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগি- 

লন এবং শেষে এই নিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে--বীান্ছার! ব্রক্ধ- 

শাপাগ্রিতে দগ্ধ হইয়াছেন, এক ত্রিমার্গগামী “গঙ্গ।” বাতিরেকে তাহ1- 

দগকে মার কেহুই ভ্রিদিবধামে লইয়া যাইতে সমর্থ হইবেন না? সেই 
্ললক্বুপিণী শিবাত্মিকা গন্গাদেবীহ আমার পরম শক্তি _কেন না, তাপ 

'ত্রশক্কিরূপিণী, করুণাময়, সুখাস্মক কৈবল্যস্বরূপ। ও শুদ্ধধন্মন্থরূপিণী। 

আমি বিশ্ব রক্ষার্থে সেহ পরম ব্রন্ধস্বব্বপিণী জগস্ধাত্রীদে বীকে লীলাবশে 

মন্তকে ধারণ করিতে পারিলেই নশ্চয়হ আপন অভী& পিদ্ধ করিতে 

সমর্থ হইব। এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া তান স্বীয় অমাতাকতে 

রাজাভার সমর্পণপৃব্বক পিতামহগণের উদ্ধারাথ--নাগাধিরাজ ছিমালয়ে ০ 

উপস্থিত হইয়া সেই ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি গঙ্গাদেবীর 
ভপন্তায় মনোনিবেশ করিলেন । কারণ কথিত আছে, হুর-পার্বতী ও 

গঙ্গা এই ত্রিশক্তিই একত্র বিগ্তমান আছেন এবং ব্রহ্ধাদি দেখগণ 

যাবতীয় পুরুষার্থ সমন্তই সথপ্রূপে গঙ্জায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন মা 

মতি রাদাউগীরথ এখানে নেই গঙ্গাদেবীর আরাধনার ফলে তাহার 

পূ ্ বপুরুষগ!কে ব্রহ্মপাপ হইতে উদ্ধার করিযাছিলেন। 

বহি স্থত জল যেমন নারিকেল ফলের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকে, 

পরব্রক্ষ্ূপ জল সেইরূপ ব্রহ্ধাপ্ডের বাহ্স্থ হইয়াও জাহবীতে অধিষ্ঠান 

করিতেছে। কলিধুগে যাদের চিত্ত কলুহিত, যাহার! পর দ্রব্য গ্রহণে 



১৯৮ তীর্থ _জর্মণ -কাহিনী 
সী শা 

রত এবং বিধিষ্ীন ও ক্রিয়াবিহীন-_-একমাত্র গঙ্গা বাতিরেকে তাচাদের 

মার কোন উপায় নাই । “গঙ্গা গঙ্গ।” এই পবিত্র নাম জপ করি, 

কালফণী ব্রাক্ষসীসদূশী অলঙ্ষ্মী, দুঃস্বপ্ন ও দ্রশ্চিন্তা কখনই 'তাভাতে 

আক্রষণ করিতে সাহস করে ন' । ভক্তানুসারে গঙ্গা_ইহলোক ও পৰ. 

লোক উভয়েরই ফলদাত্রী। এই কলিযুগে দান, যজ্ঞ, তপ, জপ. যো? 

কিছুষ্ট গঙ্জাসেবার তুল্য নহে । যে বাক্কি গঙ্গাদেবীর অর্চন] না করেন, 

তাহার কুল. যস্ত, তপস্যা! সকলই বুথা হয়। সন্দিগ্ধ বাক্কিরাই মোহি 

হয়! গঙ্গাকে সামান্য নদীর তুলা বিবেচনা! করেন। 

ধন্মাঝা! মাবাজ ভগীরণের প্রার্থনায় সেই পরম পবিত্র গঙ্গাদেবীকে 

হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশের সিয়ালিক পর্বতের গোমুখী হইতে কুলকুল 

শবে ভারতের সমতলক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইয়াছিল। এখানে এ 

শ্রোতন্থিনী গঙ্গার দৃশ্ত অতি মনোহর । এ দৃশ্ঠ যিনি একবার দর্শন 

করিয়াছেন, ইহজন্মে তিনি কখন উহা! ভূলিতে পারিবেন নাঁ। পাঠক- 

বর্গের প্রীতির নিমিত্ব সেই শ্রোতশ্থিনী গঙ্গার একখানি চিত্রপট প্রদত্ত 

হইল। 

 হবিদ্বারে গঙ্গার ছুইটী ধারা আছে, তন্মধ্যে পশ্চিমধারার তীরে তীর্থ 
সকল বিদ্যমান আছেন । এখানে বরক্গক্ুও ও কুশাবর্ নামে যে চইটা 

বিখ্যাত ঘাট আছে-_তথায় তীর্ঘপন্ধতি অন্ুসারে সঙ্কর করিয়া শ্বান 

করিতে হয়। উহার ফলে ভাগীরথীর কৃপায় সকল পাপ হইতে মুক্ 

হওয়া! যায়। পণিতপাবনী-_সর্বপ্রথষেই কৈলাসের গে/দুখী হইতে 

অবতরণপূর্ববক এই হরিদ্বারে আসিয়া! পতিত হন, এই নিষ্ষিত্ত এই স্থান 

স্বর্সঘার নামে কখিত এবং এই নিদিষ্ট স্থানটাই ব্রঙ্কু নামে প্রসিদ্ধ । 

ব্রজ্মকুণ্ড নামক তীর্থতীরে বখানিয়মে গো-দান, অক্পদান* প্রভৃতি 

.. স্বীনকাধ্য সমাপনাস্তে দক্ষিণাসহ একটী ব্রাহ্মণ ভোঙজন করাইতে 
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পারলে হার দিষুলোকে গতি হয়। ইহার 'দক্ষিণদিকে অয়দূরে__ 
কুশাবর্ত নামে, আর একটা তীর্ঘঘাট আছে। ভক্তগ্পণ যথানিয়মে 
তথায় পিতৃপুরষদিগের উদ্দেশে পিগুদান করিয়া থাকেন। কথিত 

মাছে, জনৈক খ্য এই নির্দিষ্ট তীর্ঘতীরে বসিয়া যোগসাধন করিতে- 

ছিলেন, ইত্যবসরে গণ্থাদেবী কৈলাসপর্বতভ হইতে শ্রোতস্থিনী হইয়া 

প্রফুল্পমনে এই স্থান অতিক্রম করিবার সময় খধিবরের কুশ--সেই 

ল্রোতে ভাসাইয়! লইয়া যান। এদিকে ধ্যানভঙ্গ মুনি-_ তাহার কুশ 

দেখিতে নাংপাহয়া ক্রোধে কুশসহ গঙ্গাদেবীকে আকর্ষণ করেন। তখন 

কট স্বীয় আগমনবার্তা প্রকাশ করিয়া তাহার কুশ 

রোধ করেন এবং স্বষ্ভিতহ তাহাকে এই বরপ্রদদান করেন--অতঃপর 

হ কেখ এই ঘাটের উপর প্রদ্ধচিত্তে পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রান্ধ বা তর্পণণ 
করিবে,আমার বরপ্রভাবে পিতৃগণের সহিত নিশ্চয় সে বিফুলোকে স্থান 

প্রাপ্ধ হইবে; পাঠকবর্গের শ্রীতির নিমিত্ত সেই জগঘ্বিখ্যাত কুশাবর্ত 

ঘাটের একখানি চিত প্রদত্ত হছল। | 

কুশাবর্তঘাটের উপরিভাগে সর্বনাথ নাষে শিবলিঙ্গ বিরাজমান । 

এট ঘাটে বথাণনয়মে কুস্তযোগের সমর স্বান করিতে পারিলে তাহার 

আর পুনর্জন্ম হয় না। প্রতি বারবৎসর অন্তর এখানে কুস্ত মেল! হয় 

এবং প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে ও একটী মেল! হয়। উক্ত মেলাম--". 

বহু সংখ্যক অশ্ব এখানে নান দেশ হইতে আনীত হই খরিদ বিক্রয় 

হইছু! খাকে। | 

[টের নাম কুশাবর্ধ নাষে প্রসিদ্ধ করিতে অনু-. 

কুশাবর্তধাটের আাশে-পাশে বিস্তর বড় বড় নানা ধরণের মতগ্ক 

দেখিতে পাওয়া বায় । তীর্থ স্থানের হতগ্ত বলির ইহাদের প্রতি কেছ 

অভ্যাচায় করেন না । যাত্রীরা এখানে আদিয়। এই সকল মত্গরগণক্ষে . 



২৯, তীর্থ-জমণ-কাহিনী 

এবং স্থানীয় বানরকুলকে নান! প্রকার আহারীয় ভ্রব্য-সামগ্রী প্রদানে 

কত আমোদ কৌতুক অনুভব করিয়। থাকেন। 

এই ঘাটের উপরিভাগে যেরূপ সর্বনাথদেব বিরাজমান, গঙ্গাদ্ধার 

নামক ঘাটের উপরিভাগে সেইরূপ এক মন্দির মধ্যে ভগবান বিষুর 
চরণ-চিহ্ন দেদীপ্যমান। ভক্তগণ এ তীর্থে উপস্থিত হইয়া! যথানিয়মে 

এই দুইটার পৃজার্চনা করিতে অবহেল! করিবেন না। 

জন্ধ্যাকালে--ঘখন নক্ষত্রমাল! ধীরে ধীরে আকাশে উঠিত্ে 
থাকে, সেই সময় এই পবিত্র কুশাবর্তঘাটের তীরে--কত শত দীর্ঘাঙ্গী, 

বিকশিতযৌবনা, প্রকুল্নপুষ্পানন। পাঞ্াবী ও মারহাট্রা সৃন্দরীগণ ওড়না 

উড়াইয়া দীপাধার হস্তে একত্রিত হন, তাহার হয়তবা নাই । এই 

সকল সুন্দরীর দল ঘাটে উপস্থিত হইলে একদিকে সহসা স্তোব্রপাঠ 

স্থরের কম্পন উঠে, অপরদিকে যাবতীয় দেবালয়ে সন্ধ্যাআরতি আরম্ত 

হয়। বলাবাহুলা, তাহাদের গুভাগমনে এই সৌন্দধ্যশালী ঘাটটীর 
শোভা শতগুণে বদ্ধিত হয়। এই নিন্দিষ্ট সময়ে--দর্শকমাত্রেরই যে কি 

এক স্বর্গীয় ভাবের উদয় হয়, তাহা লেখনীর দ্বারা বুঝান অসাধ্য ! কি 
গন্ভীর ভাব! কি মুহুমুু শঙ্খনাদ ! ভক্তবুন্দের কি গগণভেদী এক- 

তানের স্তোত্রপাঠ ! যিনি দেখিবেন বা শুনিবেন-_-তিনিই মুগ্ধ হইবেন, 

সন্দেহ নাই। 

হরিদ্বারে নারায়ণশীল! নামে দ্নে এক উচ্চ পাহাড় দেখিতে পাওয়া 

যায়, তাহার উপরিভাগে মায়াদেবী ও তৈরবদেবের এক প্রতিমু্তি 

প্রতিঠিত আছে । মায়াদেবীর মন্দির মধ্যে চতুভূজি ত্রিমস্তকধারিণী 
ছুর্গার করালমৃত্তির দর্শন পাওয়। যায়-_-এই মুত্তির এক হস্তে নরকপাল, 

 দ্িতীয় হত্তে ভিশূল, তৃতীয় হস্তে চক্র শোতা পাইতেছে, চতুর্থ হস্তে 

জীবদিগের হৃদয়ে মান্গাতে আচ্ছন্ন করিতেছেন। মন্দিরের সম্মুখে সর্ব" 



ভীমঘোড়া ২৯. 

নাথশিবের অষ্টবাহু মৃত্তি এবং এক নন্দী মৃত্তি স্থাপিত আচে । মন্দিরের 
বাহিরে মহাবোধি বৃক্ষতলে ভগবান বুদ্ধদেবের একটা পবিত্র মুত্তি 
স্থাপিত আছে। এই মৃষ্তি দর্শনে ভক্তির উদয় হয়। 

মায়- মায়ার কেন্দ্র কোথায়? মায়ার উচ্ছেদসাধন করিতে 
হঠলে কাধ্যতঃ কত দূর উচ্ছেদিত হয়? মায়া কত--কতদূর বিস্তৃত, 
তাহা কেহই জানিতে পারেন না। এই সন্ধিক্ষণে কেবলমাত্র মনের 
অন্ুতব করে, সংসার ত্যাগ করিলেই মায়ার উচ্ছেদ হয় ন1। মায়! 

বাহিরে নয়ু-মায়! ভিতরে | বহির্জগতে মায়! বলিয়। কোন কিছুই 
নাই । মায়াউইক্ষত্র মানব হাদয়ে--ইন্দট্রিয় সকল বহির্জগৎ হইতে যে 
সমস্ত জিনিষ আনি মানব-হৃদয়ে সংস্কারাকারে সাজাইয়া দিয়াছে__ 
সেই সংস্কারগুলিই মা 

হরিদ্বারের চতুন্দিকই পাহাড়বেষ্টিত। এখানে ভীমঘোড়া নামক 
স্থানে ষে কুণ্ডে শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে, সেই কুণ্ড মধ্যেও বিস্তর মত্স্ত 
দেখিতে পাওয়া যার । স্থানীয় পুজাক়ীদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম, 

এই কুণ্ডের সহিত শ্রোতম্বিনী গঙ্গার এক স্ুরঙ্গ পথ আছে, উহাতেই 
মতস্তগণ ইচ্ছামত বিচরণ করিয়! থাকে । 

ভীমঘোঁড়া 
ভীমঘোড়। নামক তীর্থ-_একটা অশ্ব খুড়াকৃতি জলাধার 

বিশেষ। ইহার মধ্যভাগে এক মন্দিরের ভিতরের শিবলিঙ্গ দর্শন 

ব্যতীত আর কোন কিছুই নাই। ভীমঘোড়। সম্বন্ধে প্রবাদ_-কোন 
এক সমন্ন দ্বিতায় পাগুব ভীমসেন মশ্বারোহণে ঘখন এই স্থান অতিক্রম 
কাররতেছিলেন, তথন তাহার অশ্বের খুড় এই মন্দিরচূড়ায় আবদ্ধ হইয়! 
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নিশ্চল হইয়াছিল। মহাবীর ভীমসেন ইহার কারণ অবগতির জন্ত 

অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া এক মন্দির চক্র দর্শন করিলেন এবং সেই 

প্রোথিত প্রাচীন মন্দিরটার উদ্ধারসাধন করিয়া আপন কাঁত্তি স্থাপন 

করিলেন। এই নিমিত্ত এ তীর্ঘটী ভীমঘোড়া নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে 

গঙ্গাতীর হইতে এই ভীমঘোড়া ধাইবার পথে যে'রললাইন এক 

পাহাড়ের মধ্যস্থল ভেদ করিয়া প্রসারিত হইয়াছে, উহার স্থাপত্য 

কৌশল নয়নপথে পতিত হইলে রেলওয়ে কোম্পানীর ইঞজিনায়ারগণের 

প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। 
চণ্ডীর পাহাড়-_কুশাবর্তধাট হইতে অন্যুন ০ ক্রোশ দূরে 

এই পাহাড়টা অবস্থিত । ইহার অপর নাম ন্গল-ধারার পর্বত । 

পাহাড়ের উপরিভাগে অর্থাৎ শিখরদেশে জগ্জননী চণ্ডীকাদেবী ও 

বিশ্বেশ্বর মহাদেবের মৃ্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, এতত্তিন্ন বিদ্বপর্বত নামে ষে 

পর্ধত এখানে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার শিখরদেশে আরোহণ 
করিলে গঙ্গার নীলধারা স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । 

পাহাড়ের উপর হইতে এই নীলধারাটা যেন কলকলনাদ্দে নীচে 

অবতরণ করিতেছে। নীলধারার কি প্রবল উচ্ছাস! কি অনিবার 

গতি! এই গতি আবার সহসা মধ্যস্থ শিলা প্রাচীরে আহত হুহয়। ক্রুদ্ধ 

অজগরের মত যেন সেই পতনশীল নীলধার! রদ্ধাক্রোশে গর্জিয়া উঠি- 

তেছে এবং হৃর্যকরপ্রোর্জন সেই উদ্ধোতক্ষিপ্ত বারিধার। ফেণপুঞ্জ 

ভূষার শুরু হুইয়! ক্রমশঃ নীচের দিকে গড়াইয়া। পড়িতেছে--কি অপ- 

রূপ দৃত্ত! প্রকৃতির কেবল এই রঙ্গতঙ্গীটী দেখিলে তীর্থ দর্শনের যাব- 

তীয় কষ্ট ও অর্থ ঝ্যয় সার্থক বিবেচন হয়। হরিদ্বারে যেখানে যত ধার! 

আছে, সেই সকল ধারার [নম্মল ারিরাশ বর্ষাকাল ব্যতীত কাচের 

মত পরিফার। | 



ভীমঘোড়া ২০৩ : 

হরিছ্বারের পূর্বদিকে নীল্লোকেশ্বর, পশ্চিম-দক্ষিণে বিল্লোকেশ্বর ও 

গৌরীকুণ্ড এব্ং ঠিক দক্ষিণে পিছোড়নাথ মহাদেবের পৃজার্চন! করিতে 
হয়। ৃ 

ব্রহ্মকুণ্ড নামক ঘাট হইতে দেড় মাইল দক্ষিণে গঙ্গার তীরে কন্- 

থল্ নামে একটা পবিত্র স্থান আছে। ধর্্মাত্বা বিছুর এই স্থানে যোগ- 

সাধন করিতেন, মধ্যম পাগুব ভীমসেন ন্বর্গীরোহণকালে তাহার হুর্জয় 

গদ! এই স্থানেই পরিত্যাগ করিগা গিয়াছেন। প্রস্তরারুতি সেই 

বিখ্যাত গ্রক্কাণ্ড গদ! অগ্ভাপি এখানে জীর্ণাবস্থায় বর্তমান থাকিয়া 

ক্থব পরিচয় প্রদান করিতেছে । এই কন্থলে মহাত্মা! 

বিবেকানন্দ স্বামীরষ্উপ্রতিঠিত একটা সেবাশ্রম আছে, সাবার এই কন্. 
খলেই__গঙ্গার ত্রিধাও& সন্মিলিত হইয়াছে । সঙ্গম স্থানে জলের বিস্তার 

অত্যন্ত অধিক, বলাবাহ্ষ্ট্য--এই নিদিষ্ট সঙ্গম স্থানে অবগাহন করিলে 

ভক্তমাত্রেরই পূর্বজন্মের পাপরাশি ক্ষয় হয়, অধিকন্ত গঙ্গাদেবীর কৃপায় 
অস্তিম সময়ে স্বর্গে স্থান পাওয়া যায়। 

কন্থলের বাড়ী ঘরগুলি সুগঠিত, পথঘাট সুনির্দিত। বাঙ্গার 

হাট সমস্তই বর্তম(ন থাকিয়। অধিবাসীদ্িগের অভাব দূর করিতেছে। 

ফলকথা, হরিদ্বার অপেক্ষা কন্থল্ সহর সকল দিকে উন্নত। 
কন্থল্_-সেই মহাস্থান, যে স্থানে দক্ষপ্রাপতি শিবহীন যজ্ঞ 

করিয়াছিলেন, যে বজ্ধে এক শিব ব্যতীত সকল দেবতাই আমস্ট্রিত 

হইয়়াছলেন, এথানে যে স্থানে দক্ষনন্দিনী “সতী”, পতিনিন্দা শ্রবণ 

করিয়! দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, আবার রোষভরে শৃলপাণি যে বজ্জ- 

নাশ করিয়াছিলেন, সেই স্থানের দক্ষিণ সীমানায় দক্ষেশ্বর নামে ছক্ষ- 

কাজ কর্তৃক এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। 

দরক্ষিথেশ্বরের মন্দিরের কোন বিশেষত্ব নাই--আছে কেবল স্বতি। 



৯£ ' তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী | 
সস 

সেই স্মাতির যবনিকাথানি তুলিলে প্রাচীন অভিনীত একখানি 
বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্ত যেন মনশ্চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে । 

কথিত আছে, মহাদেবের অভিশাপে রাজ! ছাগমুণ্ড প্রাপ্ত হইলে__ 

মহেশ্বরের ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া, তাহাকে সাম্বন! করিবার জন্য 

দক্ষরাজ এখানে এই লিঙ্গমৃত্তিটী স্থাপিত করেন। নগরের দক্ষিণ কোণে 
সীতাকুণ্ড নামে যে কুণ্ড আছে, সেই কুণ্ডের ভম্মরাশি স্পর্শ করিতে 
হয়। 

কন্থলে-__দক্ষেশ্বর শিব ও সীতাকুণ্ড ব্যতীত অনেকান্দেক দেবালয় 
স্বাপিত আছে। এন্থান অতি পবিত্র বলিয়৷ যনে হয় এ সকল যাত্রী 
এখান হইতে হৃধীকেশ ও লক্্ণঝোল! নামক পবি/স্থান দর্শন করিতে 
ইচ্ছা করিবেন, তাহাদিগকে এই স্থান হইতেই ফ্তিথায় যারা করিতে 
হইবে, যদ্কপি কেহ ঘোড়ার গাড়ীর সাহার্য্ে যাইতে ইচ্ছা করেন, 
তাহা হইলে তিনি যেন হরিদ্বার হইতে কন্থল্ হইয়া হাবীকেশ যাওয়া 
আসার ভাড়া করেন, ইহাতে বিশেষ সুবিধ। হইবে। বলাবাহুল্য, চারি 
জন আরোহী অক্রেশে বাইতে পারেন, এরূপ একখানি ঘোড়ার গাড়ীর 
ভাড়া হরিদ্বার হইতে ৫২ দিলেই পাওয়া যায়। আমরা এ তীর্থে যাহা- 
দের সহিত আসিয়াছিলাম, তাহাদের এখানকার সমস্ত তীর্থ জান। ন। 
থাকায়, প্রথমবারে স্থানীর অধিকাংশ তীর্থ স্থান দর্শন ঘটে নাই, অথবা 
যাহ! দর্শন করিয়াছি, উহাতে কত কষ্ট, কত বাজে খরচ সহা করিতে 

হইয়াছে, তাহার ইয়ত্ত। নাই। এই ছুঃখেই ছূর্বল হস্তে লেখনী ধারণ 
করিয়া এই পুস্তকের সৃষ্টি, এই পুস্তকখানি সঙ্গে থাকিলে সাধারণের 
উপকার হইবে, এরূপ আশা হয়। 

দ্বিতীয়বারে এখানকার অবশিষ্ট তীর্থ যাহা দর্শন ব। সেবা করিয়াছি 
_উহা দ্বিভীর় খণ্ডে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ হইক্বাছে। এই "স্থানে 



ভীমধোড়। ২০৫ 

একটী কথ। বলিবার আছে--নকল স্থানেই পাণ্ডা বা সেতুয়াদিগের 

গতিবিধি থাকে, কিন্তু হরিদ্বারে__চৈত্র হইতে বৈশাখ মাস ভিন্ন অপর 

সময় তাহাদের দেখিতে পাওয়। যায় না। 

হরিদ্বারের দুই ক্রোশ উত্তরে সপ্তশ্লোতা বা সপ্তধার1, তাহার ১৪ 

মাইল উপরিভাগে হবধীকেশ তীর্থ অবস্থিত । এতীর্ঘে গঙ্গা কলকল 

রবে তরঙ্গ উচ্ছলিত করিয়া পাহাড় হইতে অবতরণ করিতেছে, সে দৃষ্ঠ 

অতীব মনোহর ! কেবল এই দৃষ্ঠটা নয়নপথে পতিত হইলে মনে হইবে 

- আমার স্কিল কষ্ট ও সকল অর্থব্যয় সার্থক হইল । ভগবান হ্ৃযী- 

কেশের কৃপা বীস্তৃত কাহারও ভাগ্যে এ তীর্থ দর্শনলাভ হয় না। 

পাঠকবর্গের শ্রীতির স্মিত ভগবান হৃযীকেশ-মন্িরের একখানি চিত্র 

গ্রদ্ত্ত হইল। রা 

এখানে গঙ্গায় দ্নান ও তর্পণাদি কাধ্য যথানিয়মে সম্পন্ন করিতে 

হয়। এই হৃধীকেশ হইতে আরও তিন মাইল উত্তরে লক্মণঝোলার 

দর্শন পাওয়া যায়। পূর্বকালে (অনস্তদেব ) বা মহামতি লক্ষমণদদেব 

এই স্থানে বসিয়। তপস্তা করিয়াছিলেন, এই কারণে এই গ্ভানটী লক্ষণ: * 

ঝোলা নামে খ্যাত হইয়াছে । দ্বিতীয় ভাগে বদরীকাশ্রম পথে ইহার 

বিস্তৃত ধিবরণ আছে । এইরূপে এখানকার তীর্থ স্থানগুলি একে একে 

দর্শন করিয়া আমরা এই স্থান হইতে দিল্লী বা ইন্ত্রপ্রস্থে ফাইবার জন্ত 

গ্রস্তুত হইলাম 



উহ 

দিল্লী 
দিল্লী যমুনার পশ্চিমতীরে অবস্থিত । কলিকাতা. দর্তে রেলপথে 

৪৭৭ ক্রোশ দূরে এই প্রাচীন সহরটা আপন রা বিস্তার করিয়৷ 

আছে। হরিদ্বার হইতে পুণ্যতৃমি কুরুক্ষেত্র /র্শন করিতে যাইতে 

হইলে দিলী জংশন ষ্টেশনে রেলগাড়ী বদল করিতে হয়; স্থৃতরাং তীর্থ 

যাল্রীগণ এই ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেই দিল্লী সহরের শোভা দর্শন করিয়। 

থাকেন। কেন না, এই প্রাচীন সহরটা পর্যায়ক্রমে হিন্দু, মুসলমান 
ও শেষে ইংরাজরাজের রাজধানী হইয়াছে; ফলতঃ এখানে মন্দির, 

মস্জিদ এবং গির্জা গুলির সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। দিল্লী সহরে 

যত প্রকার ঘোড়ায় টানা গাড়ী আছে, এক! ব্যতীত সকলগুলিই বগী 

নামে প্রসিদ্ধ। 

যে সহর পাওবদিগের ইন্ত্রপ্রস্থ বলিয়] কথিত, যে ইন্ত্রপ্রস্থে রাজা 

যুধিষ্টির ধর্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, যে রাজ্যে রাজ্হৃয় যক্ত তইয়া 

ব্রিভূুবনের দেবগণ, নৃপতিগণ একত্রিত হইয়াছিলেন, যে সহরে কুতব- 

মিনারের তুলন! রহিত, ধথায় মোগল সম্রাটগণ তাহাদের রান্ত্বকালে 

মনের স্থে স্বন্দর স্ন্দর মন্জিদ, অট্টরালিক! প্রভৃতি নির্মাণ করাইয়া ' 

নানাগ্রকারে সুমজ্জিতপুর্বক আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, 

চি 
র্ 



দিলী ২৭ 

ষে স্থানে অস্তাপি কেল্লা মধ্যে ধ সকল মহিমান্বিত বাদশাহদিগের 

বিচার-গৃছ, বিলাসভবন, নাট্যশালা, ভজনাগার, ন্নানাগার প্রভৃতি 

বমুনা তীরে দেদীপ্যমান থাকিয়া তাহাদের মহিম। প্রকাশ করিতেছে, 

যায় খাস দেওয়ান নামে নানাবিধ কারুকার্য্যে পরিশোন্তিত একটী 

চমৎকার দালান আছে, যে দালানের ছাদের চারিদিকে স্প্টাক্ষরে 

ধোদিত আছে, “ঘি পৃথিবীতে স্বর্গের বৈকুগ্ঠ তুল্য কোন সুখ স্থান 

থাকে, তাহা হইলে সেটা এই প্রাসাদ মধ্যেই অবস্থিত,” ষে প্রানাদের 

ভিতর এক উদ্ভানের মধ্যস্থলে আগ্রার জগদ্বিখাত তাজমহলের অন্ু- 

করণীয় হুমাযুনে৯সুমাধিক্ষেতর অবস্থি ত,যে প্রাচীন নগরে বর্তমানকালে 
ইংরাজ্রাজের কৃপায় স্বামগাড়ী, এক গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, কলের 

দল, গ্যাসের আলে। এব ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হইয়াছে, পথায় 

অত্যুচ্চ সুন্দর সুন্দর অট্রালিক! সকল নির্মিত হইয়া ইহার কত শোভাই 

বন্ধিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই? যথায় আহারায় সামগ্রী এবং 

পুলিসকোর্ট, জজকোর্ট, স্কুল, পো-াফিস ইত্যাদি যাহ। কিছু আবশ্তক, 

সমন্তই বর্তমান থাকাতে প্রজাগণ স্থ-স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতেছেন । 

বন্তমানকালে যে সুহরে অসংখ্য ধর্মশাল৷ প্রতিষ্ঠিত হুইয়! যাত্রীদিগের 

বিশ্রামের জন্ত কত সুবিধাই হইয়াছে, যে দিল্লী সহর- মোগল সম্রাট- 

দিগের রাজত্বকাল হহতে সোণা, রূপা ও গিপ্টীর তারের উপর উৎকৃষ্ট 

অলঙ্কার প্রস্তত হইবার জন্যই চিরবিখ্যাত; সেই সহবে পদধার্পণপূব্বক 

ছুই-একদিন অবস্থান করিয়া এই সমস্ত শোভ। দর্শন করিতে কাহার না 

ইচ্ছা! হয় ? 

পাওবগণ-প্রীকৃষ্ণের উপদেশ মত কুকুরাজের নিকট বিনা যুদ্ধে সন্ধি 

প্রার্থনা করিলে--কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রী তাহাদিগকে পাণিপত, সোনপত, 

ইন্ত্রপত, ছিলপত ও ভাগপত নামে যে পাচ খণ্ড জমি প্রদান করিয়া- 
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ছিলেন, তন্মধ্যে টিলপাত ও তাগপত নামক এই ছুই খণ্ড জমী অগ্ভাপি 
এখানে বর্তমান থাকিয়। তাহাদের মহিমা প্রকাশ করিতেছে । পাণি- 

পথ নামক স্থানটা বর্তমান দিল্লী সহরের ৩০ ক্রোশ দুরে অবস্থিত, অব- 
শিষ্ট ছুই থণ্ড জমী যমুন] গর্ভে লীন হইয়াছে । এই পাণিপথের প্রকাণ্ড 

প্রান্তরে বারন্রয় সাংঘাতিক যুদ্ধের পর ভারতের উচ্চতর প্রর্দেশে ভাগ্য 

নিরূপিত হয়, পরে ইহার বিস্তৃত ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে । 

যমুনা নদীর দক্ষিণ স্থানটা ইন্ত্রপ্রস্থ নামে বিখ্যাত, অর্থাৎ বর্তমান 

দিল্লী মহর হইতে এই স্থান অন্যুন এক ক্রোশ দূরে অব্ন্থিত। সহর 
হইতে এই স্থানের শোভ। দর্শন করিতে ফাইবার সমযুতওবদিগের সেই 

প্রাচীন ধবংসা বশিষ্ট গৃহুলি স্তূপাকারে হষ্টকে পরিণত দেখিতে পাওয়া 

ধায়। এই স্থানের চতুর্দিকে পাওবদিগের গবেষিত পুরাতন কেল্লা 

ছিল, এর কেল্লাটী মুসলমানদ্দিগের কৌশলে এঁত পরিবর্তন হইয়াছে যে, 

পূর্ব উহ হিন্দুরাজার কেল্ল! ছিল বলিয়া কিছুমাত্র চিনিবার আশা! 

নাই । বর্তমান সহরে যথাক়্ হুমায়ুন সমাধিক্ষেত্র অবস্থিত, গ্রবাদ এই্ট- 

' ূপ-_প্ী স্থানটা পূর্বে তৃতীয় পাণ্ডব মহাবীর অর্জুনের তুর্গ ডিল, আর 
সের-শা নামে যে রাজবাটী দেখিতে পাওয়া যায়, এ নিদিষ্ট স্থানে পাও 
পুত্রগণ, নারায়ণ এবং মহধষি ব্যাস কর্তৃক প্রিবেষ্টিত হইয়া! অবস্থান 

করিতেন, কিত্তু ধর্মরাজ যুধিঠির এখানে যে স্থানে রাজস্থপ্ন যজ্ঞ করিয়া- 
ছিলেন, তাহার কোন চিহ্ন পধ্যস্ত সন্ধান করিতে পারিলাম না। অন- 

গত.হইলাম, সেই যজ্ঞ স্থানেই দিল্লী সহরটী প্রতিষিত হইয়াছে। 

মহাভারত পাঠে জানিতে পার! যায় যে, গঙ্গাতীরবর্তী হস্তিনানগর 
ত্যাগ করিয়! পাও পুত্রগণ পঞ্চ ভ্রাতায় এই স্থানে উপস্থিত হন, এবং 

নগর নিল্দাণ করিয়। উহাকে ইন্দ্রপ্রস্থ নামে প্রসিদ্ধ করেন, আবার এই 

ইনতপ্রন্থেই রাজন বম্ত করিয়া যুধিঠির প্রথম রাজা! হই়ছিজেন। 
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কথিত আছে, পাগুবদ্িগের পরবংশীয়ের। ৩০ পুরুষ পর্য্যস্ত এখানে 

নির্বিদ্বে রাজত্ব 'করিয়াছিলেন। কালক্রমে সেই প্রাচীন নগর এক্ষণে 

ইংরাজদিগের আমলে ভারতের রাজধানীরূপে পরিণত হুহয়াছে। শ্রী 

জন্মের প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতের ইতিহাসে দিল্লী নগরের 

নামোল্লেখ পাওয়া যায় । ইহার পরেও কয়েকটী হিন্দু রাজবংশ এই 

নগরে থাকিয়া রাজত্ব করেন। চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে ধব নামে এক্ক 

রাজ। দিল্লীর লৌহস্তস্ত স্থাপন করেন, এই স্তস্তটীর ব্যাস ১৬ ইঞ্চি এবং 

উচ্চতায় ৫০ ক্ষুট ; তৎপরে বহুকাল পধ্যন্ত নগরটা রাজাহীন অবস্থায় 

থাকার, ইহ! ধ্বংত্্ব দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, শেষে ৭৩৬ খুঃ 

মহাবীর অনঙ্গপাল নামক এক হিন্দু রাজ! সেই ধ্বংল রাজ্যের পুনঃ 

প্রতিষ্ঠা করেন । তাহার রাজার। এখান হইতে ক্ষনৌজ নগরে 

গিয়া রাজ্য স্বাপন করেন । 

কথিত আছে, ১১৯৩ খৃষ্টাবে মহম্মদঘোরী পাণিপথের মহা যুদ্ধে 

পৃথীরাজকে নিহত করিলে পর, তিনি কুতুবুদ্দিন নামক একজন সেনা" 

' পত্তিকে এই নবাবিষ্কৃত দেশের শাসন বর্তারূপে নিযুক্ত করিয়া প্রস্থান 

করেন। কু$বুদ্দিনের অবস্থানকালে এ নগরের অনেক শ্রীবৃদ্ধিসাধন 

হয়, এমন কি তিনি এক ক্ষমতাশালী রাজবংশ দিল্লীতে স্থাপন করিয়া 

আপন কান্তি প্রতিষ্ঠা করেন, এই হেতু দিল্লী তাহার নিকট মনেক 

বিষয়ে খণী। 

ধাতব! ঘুধিঠির এখানে যে হাটে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই 

ঘাটট্টী অগ্তাপি বর্তমান থাকিয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্যত্বরূপ 

বিরাজ করিতেছে । এক্ষণে প্র ঘাটটী আগমবোড়ের ঘাট নামে খ্যাত। 

বাদশ! সেরপা-_-এই ইন্রপ্রস্থ নাম পরিবর্তন করিবার জন্য প্রাণপণে 

চেষ্টা করিস্বাছিলেন এবং তাহার নিজ নামানুসারে নগরটী নিয়ারগড় 
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নামে প্রচার করিপ়্াছিলেন,তথাপি সাধারণের নিকট উহ সেই প্রাচীন 

ইন্ত্রপ্রস্থ নামেই প্রসদ্ধ আছে। 

দিল্লীর কেল্লাটীর চারিদিকে গড়বেষ্টিত এবং যমুনা নদীর সহিত 

সংলগ্ মাছে । এহ কেল্লা মধ্যে পূর্বোল্িখিত বাদশাদিগের বিলাস- 

ভবন, মস্জিদ, বিচার গৃহ, মযুর-সিংহাসন, দেওয়ানীথান। প্রভৃতি 

শোভা পাইতেছে। দিল্লীতে থে সকল আশ্চধ্য সুন্দর মাগবেল প্রস্তরের 

উপর হীরা, মাণিক, মুক্তা এবং সোণা, রূপা প্রভৃতির সংযোগে 

প্যালেসটা অপুব্ব শোভার শোভিত ছিল, এক্ষণে কালে 

সেই সকল কক্ষে মুল্যবান পাথর সকল অপহর্তঅবস্থায় দেখিতে 

পাওয়া যায়। পুর্ব্বে ষথায় সেই সকল প্রীতি প্র ঢঁগ্ঠাবলী শোতা পাইত, 
এক্ষণে শ্রী সকল স্থান__ইংবাজদিগের কেল্লার /ীমামধ্যে অবস্থান করি- 

তেছে। এই কেনল্লাটীর চারিদিকে চারিটী ফটক ভিন্ন ভিন্ন নামে 

আপন শোভ। বিস্তার করিয়! আছে । কালের গতি কে রোধ করিতে 

পারে, ব্তমানকালে সেই প্রাচীন হিন্দু বা মোগল সম্্াটদিগের কীত্ডি 

* স্তত্ভে তাহাদের পরিবর্তে এক্ষণে কেবল ইংরাজ সিপাহীগণ বিরাজ 

করিতেছেন | সে যাহা হউক, ঘাত্রীগণ এই প্যালেসের সৌন্দর্য দর্শন 

করিতে ইচ্ছা! করিলে__কেল্লার ইংরাজরাজপুরুষদিগের অনুমতি লইতে 

হয়। প্র সকল রাজপুরুষগণ ধাত্রীদিগের আবেদন পত্র পাইলেই বিনা 

আপত্তিতে ভিতরে প্রবেশ করিবার ছাড়পত্র দিয়া থাকেন। বলা- 

বাহুল্য, যে কর্মচারীর এই ছাড়পত্র দ্বিবার অধিকার আছে, তাহাকে 

সন্তুই করিলে, তিনি শীঘ্র ইহ! বাহির করিয়! দিয়া থাকেন । 

-মহাপ্রতাপশালী স্বনামখ্যাত ডুলুরাজার রাজত্বকালে_তাহার 

নামাচুসারে এই নগরটার নাম দিল্লী হইয়াছে । 

দিল্লী সহরের এক স্থানে একটা বৃহৎ কৃপ দেখিতে পাও! যায 
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ই কৃপটী “নিজাম-উদ্দীন কূপ” নামে প্রসিদ্ধ। প্রতি বৎসর মুসল- 

মানের! দলে দলে এই স্তানে আসিয়। সম্রাট নিজামের আত্মার মঙ্গল 

কামন। করিয়া একটা মেলা বসান এবং উক্ত কৃপে ন্নান করিয়। আপনা- 
দিগকে চব্িিতার্থ বোধ করিয়। থাকেন । 

দিল্লী নহরের ফিরোজাবাদ নামক পল্লীমধ্যে ২০টী রাজবাটী, ১০টা 

মন্ুুমেণ্ট এবং পাঁচটা প্রাসদ্ধ মস্জিদ আপন শোভা বিস্তার করিয়। 

মাছে । সহরের যে অংশ “সাতপুলের বাধ” নামে খ্যাত । কথিত 

আছে, মহাবীত্ছ তৈমুরলঙ্গ দিল্লীতে আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্ত এড 

স্তান মাক্রমণ করিস লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণনাশ এবং বিস্তর সুসজ্জিত 

অট্টালিকাগুলি ধ্বংস করিয়া! ত সকল অট্রালিকার ভিতরকার বহু মৃল্য 
দরব্য-সামগ্রীগুলি লুন কী আপন জয়,ঘোষণা করেন। ইতিহাস 

পাঠে জানা যায়, তৈমুরের অত্যাচারের পর এই নগরটা সেরশাহের 

পুত্র মহম্মদ সলিমান পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন ৷ এই স্তানেই বাদশা ওরঙ্গ- 

জেবের আদেশে মোরাদ এবং দারার পুত্র অবরুদ্ধ থাকেন ; এই স্থানই 

ভারতের রঙ্গভূমি নামে খ্যাত, অর্থাৎ এই নির্দিষ্ট স্থানেই মোগল 

পাঠান এবং হিন্দু রাজগণ অনেক রঙ্গখেলাই দেখাইয়। গিয়াছেন। 

সাতপুরার সন্গিকটে প্হুমাধুন টুত্ব” নামে একটী অত্যাশ্যধ্য 

স্থশোভিত প্রকাণ্ড মস্জিদ আপন শোতা বিস্তার করিয়া আছে। প্রবাদ 

এইবূপ-+এই জগছিখ্যাত মস্জিদটী নির্মাণ করিতে সম্রাট অকাতরে 

অত্তি কম ১৫ লক্ষ টাকা বায় করিয়াছিলেন । মস্জিদের মধ্যস্তলে 

সম্রাট হুমাযুনের প্রিয় বেগম হামিদাভান্ধ ও দাবার কবর অগ্ভাপি বর্ত- 

মান আছে, এতত্তিন্ন ফেরোজশা, জাহান্দারশ! প্রভৃতি মনেক গুলি নাম- 

আাদ। বাদশাগণেরও কবর এখানে দেখিতে পাওয়া যায় । যে সম্রাট 

ফেরোজশার রাত্ত্বকালে__ইংরাঞ্জের ভারতবর্ষ মধ্যে স্বাধীনভাবে 
০ 

রা 
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বাণিজ্য করিবার সানন্দ প্রাপ্ত হন, সেই ফেরোজশার মসজিদটার 
শোভা লেখনীর দ্বার! ব্যক্ত কর! অসাধা। কথিত আছে, বাদশ। হুম. 
মুন এরূপ কঠিনভাবে তাহার রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন যে, অগ্তাপি 
বঙ্গবাসীরা “এ হুমো মাস্ছে” বলিয়। তাহাদের সম্তান সম্ততীদ্দিগকে 

ভয্ব প্রদশন করিয়া থাকেন। পাঠকবর্গের শ্রীতির নিমিত্ত সেই 

জগছিখ্যাত হুমায়ুন মস্জিদের একথানি চিত্র প্রদত্ত হইল। 

হতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহারাজ পৃর্থীরাজের রাজত্ব- 

কালে এখানে ২৭টী প্রসিদ্ধ হিন্দু দেবদেবীর মন্দির প্রতি্ঠত ছিল) 
কালের কুটিল পরিবর্তনে সে সমুদন্নই এক্ষণে ধ্বংসপ্র 

স্থানটী "ভূতথানা” নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । এক্ষ্রশ সেই প্রাচীন ভূত- 

থানার ভিতর স্থানে স্থানে-__নারায়ণ, ইন্ত্র এব/ ব্রহ্মার পবিভ্র বিগ্রহ 

মুস্তির দর্শন পাওয়া বায়। রর 

বর্তমান দিল্লীর অপর নাম “সাত-কেল্লা-সহর*। অগ্যাপি সহরের 
যে অংশে ৫২টী গেট ও ণটী কেল্লা বিরাজ করিতেছে, সেই স্থান 

'সাত.কেল্লাসহর নামে প্রসিদ্ধ । 

দিলীর ইতিহাস 
অতি প্রাচীনকালে আর্যেরা এই স্থানে অবস্থান করিয়া ভারতে 

সভাত্তা বিস্তার করেন। বর্তমান দিল্লী সহরের চতুষ্পার্থ্ে কেবল সেই 
সকল প্রাচীন ভাঙ্গ বাড়ী ও ইটপাথর পতিত অবস্থায় থাকিয়া অতীত 

ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । তৈমুরলেনের ভারত-বিজয় 

বৃ্বান্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বয়ং তৈমুর বছু সংখ্যক তাতার সৈশ্ঠ 

লইয়া ১৩৯০ ৃষ্টানৈ ভারতবর্ষ জয় করিতে উপস্থিত হুন। কুতুঁতুদ্দিনের 
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আমলে যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়, “সই রাঞ্জবংশের মধ্যে মহল্মদ 

টোগলকের রাঁজত্বকালে-__তিনি দিল্লীনগরের প্রসিদ্ধ প্রাচীরের সন্নি- 

কটেই মহণ্মদ টোগলককে সসৈন্যে পরাজিত করিয়া তাহার রাজ- 

ধানীতে প্রবেশ করেন এবং বন্ধুবান্ধবসহ তথায় মামোদগ্রমোদে রত 

থাকেন, এদিকে তাহার বিজয্মী-সৈন্টের। ক্রমাগত একাধিকক্রমে পাচ- 

দিন নগর লুঠপাট ও গ্রামবাসীদিগকে বধ করিতে থাকে । কথিত 

আছে, এই সকল বিজয়ী উন্মত্ত সৈন্তেরা! এখানে এত নরহত্যা করিয়া- 

ছিল যে, এ সকল মৃতদ্দিগের কেবল ছিন্ন মস্তক দ্বারা এক প্রকাণ্ড 

স্তুপে পরিণত হুইয়াছিল। তৎপরে 'তৈমুর-সসৈন্তে মিরাট দখল করিয়! 

তথাকার পুরুষ লোঁঞদ্দিগকে জীবস্ত অবস্থায় তাড়াইয়। দিয়া কেবল 

সুন্দরী যুবতী ও পুত্রগণকে দাস করিয়া লইয়! যান, অধিকন্তু প্রত্যা- 

বর্তনকালে নগরের প্রাচীপ্ব ভাঙ্গিয়া এবং চতুর্দিকে আগুন দিয়! নগরটী 

ভশ্মাবশেষ করিয়। প্রস্থান করেন। | 

তৈমুরবংশীয় মোগল সম্রাট বাবর-_পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিমের 

লোকদ্দিগকে হুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, এই দিল্লীনগরে প্রবেশ করেন 

বাবরের রাজধানী সেই সময় আগ্র। নগরে ছিল, সতরাং তাহার পুত্র 

হুমায়ুন দ্িললীনগরে রাজ্য স্থাপনপূর্ববক বসবাস করিতে থাকেন, শেষে, 

এই স্থানেই তাহার মৃত্যু হয়। সম্রাট হুমায়ুন জীবিতাবস্থায় এক উগ্ভান 

মধ্যে আগ্রার তাজমহলের অনুকরণীয় আপন পছন্দানুযাী এক সুন্দর 

সমাধি নির্মাণ করিয়াছিলেন । বলাবাহুল্য, এঁ সমাধিতেই তাহাকে 

কবর দেওয়! হয়। যাত্রীগণ অগ্যাপি এখানে উপস্থিত হুইয়৷ এই 

সমাধির শোভা দর্শন করিয়া থাকেন। সম্রাট আকবর ও জাহাজীর 

সচরাচক আগ্রা, লাহোর ও আজমীরে বাস করিতেন, সুতরাং সাজে- 

হান নায়ে এক ব্যক্তি দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন । এক্ষণে যে 
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ভাবের দ্রিলী আমাদের নয়নপথে পতিত হয়, উহ! সেই সাজেহান 

শাহার আমলেই নির্ষিত। নগরের চারিদিকের প্রাচীর ও দর্ণ তাহারই 

দ্বার! নিম্মিত হইয়াছে । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর ১৩ বৎসরের মধ্যে আফগান জাতীয় লোকেরা 

পাচবার প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া দিল্লী ও তন্গিকটবর্তী যাবতীয় অঞ্চলগুলি 

অধিকার করিয়া লন। এই যুদ্ধে যেরূপ নিষ্টুরভাবে হত্যাকাণ্ড ও 
রক্তপাত হয়, এমন আর কোন স্থানে কখন হয় নাই । কথিত আছে, 

এবারকার আক্রমণকালে-_দিলীবাসীর৷ নিরুপায় হইয়া! আফগনদিগকে 

অতিথিরূপে গ্রহণ করিয়া নগরের দ্বার খুলিয়৷ দিয়াছিলেন__তথাপি 

নির্দয় আফগানেরা কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া এ সক নিঃসছায় লোক- 

দিগের উপর অতি পাশবোচিত ব্যবহার করিয়াছিল, বিশেষতঃ আফ- 

গান অশ্বারোহীর! কি রাজা, কি গ্রজা, কি ধনী, কি দরিদ্র সকলকেই 
মনের সাধে বিনাশ, গৃহ লুঠন ৪ গ্রাম সকল দগ্ধ করিতে কুষ্ঠিত হন 

নাই। লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়__হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থ স্থান সকল 

নষ্ট করাই তাহাদের প্রিয় কার্য হইয়াছিল। 

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইবার পর ১৭৮৮ খৃঃ মহারাস্ট্রীয়েরা 

বাহুবলের পরিচয় দ্রিয়। এই সকল অত্যাচারী আফগানদিগের নিকট 

হইতে দিল্লী নগর অধিকার করিয়া! লন, এই সময় মোগল সআ্াট- 

নিদ্বিয়ার মহারাস্ত্রীয় রাজার আদেশে বন্দী হইয়া থাকেন। এইরূপ 

অয় পরাজয়ের পর শেষ ১৮০৩ সালে হংরাজের! দিল্লী নগরটা অধিকার 

করিয়া লন। ইংরাঁজদ্দিগের অধীনে দিলীবাসীর। নির্বিস্গে পঞ্চাশ বৎ- 

সরের অধিককাল শাস্তিস্থথ উপভোগ করেন। ততৎপরে ১৮৫৭ খৃঃ 

মে মাসে ফিপাহী বিদ্রোছ উপস্থিত হইলে মিরাট হইতে দলে দলে 

বিস্রোহীরা দিপ্ী সহরে প্রবেশ করতঃ ইউরোপীয় স্ত্রী, পুরুষ, বালক ও 
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বালিকাদিগকে অতি নিষ্ঠুরভাবে বিনাশ করে, ঠিক ইহার ছুই-তিন 

মান পরে ইংরাজেরা নগরটা পুনর্ধার অধিকার করিয়া বিদ্রোহীদিগের 

সাহায্যকারী মোগল সম্রাউকে রেস্কুণে নির্বাসিত করিয়। পূর্ব শোকের 

শ্াস্তিলাভ করেন । কথিত আছে, ১৮৮৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে 

তারভ-সন্ত্রাজ্ঞট বলিয়া এই দিল্লী নগরে ঘোষণ। করা হয় । 

বর্তমান দিল্লী সহর-যে অংশে দেশীয় লোকের বাস, সে অংশের 

অধিকাংশ বাড়ী ইষ্টক নির্মিত হইলেও ভাল মালমসলায প্রস্তত বলিয়! 

শন্ুমান হয়। ব্রাস্তাগুলি ছোট ছোট, অতিশয় স্কীর্ণ ও বক্রভাব, 

কিন্তু রাজপথগুলি পরিষ্কার, প্রশস্ত ও আনন্দদায়ক । এখানকার 

চক-বাজারে প্রবেশনকরিলে কত প্রকার যে অদ্ুচ সুন্দর নন্নর দ্রবা- 

সামগ্রী দেখিতে পাওয়। যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই । সহরের স্থানে স্থানে 

রাস্তার উপরিভাগে পার্জাবী, দিল্লীবাদী বা পসারীর দোকান সকল 

এবং আঙ্গুর, কিস্মিস্, পেস্তা, সারদল, নাশপাতি, আপেল প্রভাতর 

আমদানী থাকায় সকল দ্রবাই সম্তা দরে বিক্রয় হহয়া থাকে । হঠথ্বে 

বিষয়, এ সহরে যে নকল মুগ্ময় হাড়ী প্রস্তত হয়, উহাতে বঙ্গবাসী- 

দ্রিগের রুস্থই করিবার বড় অস্ুবিধা। কারণ ইহার তলদেশ এত পুর 

ষে, দুই পয়সার কাষ্ঠ না জালাইলে উহ উঞ্ণ হয় ন1। 

জুম্মা মসজিদ 
দিল্লীর জুন্ম। মস্জিদের স্টার প্রকাও মস্জিদ ভারতবর্ষ মধ্যে আর 

ভিভীয় নাই। আমর প্রীঙ্ষেত্রের জগন্নাখদেবের মন্দিরকে যেরূপ 

তক্তির চক্ষে দর্শন করিয়। থাকি, মুসলমানেরা সেইরূপ এখানকার এই 

জুম্মা মসূজিদকে ভক্তির চক্ষে দেখিয়া! থাকেন। জুম্মা মন্জিদ অর্থাৎ 
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আল্লার মস্জিদ। এই মস্জিদটী সমস্তই শ্বেতপ্রস্তরে নিন্মিত। ইহা 

আগ্রার তাজমহল অপেক্ষ! নীচু, কিন্তু দিল্লী সহরের যাবতীয় অট্টালিকা 
অপেক্ষা! উচ্চ। মস্জিদটা লম্বে ২০১ ফিট এবং প্রস্থ ১২০ ফিট। ইহার 

মস্তকে তিনটী গিণ্টী করা লাল ও কাল পাথরের সুসজ্জিত স্তম্ত শোভ। 

পাইতেছে। কথিত আছে, এই মন্দিরটী নির্মাণ করিতে দশ পক্ষ 

টাক! ব্যয় হুইয়াছে। 

লালকোট 
. দ্বিতীয় অনঙ্গপালের রাজত্বকালে, এই লালকোট নামক দুর্গটী 

প্রস্তত হয়। ইহার পরিধি আড়াই মাইল, ৬০ ফিট উচ্চ প্রাচীর এবং 

চতু্দিক গড়বেষ্টিত ছিল, এক্ষণে ইভার তিনদ্িকের গড় বর্তমান আছে, 

তাহাতে আবার অনেকগুলি গেট দেখিতে পাওয়া যায়; এই সকল 

ফটকের মধ্যে পশ্চিমর্দিকের গেটটাী “রণজিৎ গেট” নামে খ্যাত। 

| অনঙ্গপাল দিঘী 
লালকোটের সন্নিকটে এই বৃহৎ দিঘীটা অদ্যাপি বর্তমান থাকিয়া 

তোমরবংশীয় মহারাজ অনঙ্গপালের কীর্তি ঘোষণ। করিতেছে । দিঘাঁটা 

লম্বে অন্যান ১৬৯ ফিট এবং ১৫২ ফিট গভীর । কথিত আছে, মহারাজ 

দ্বিতীয় অনঙ্গপালের পুত্রের রাজত্বকালে যখন ৭৩৬ খুষ্টার্ষে মহম্মদ- 

ঘেরা দিলীনগর আক্রমণ করেন, সেই সময় রাজা সপরিবারে এই 
অজেয় লালকোট নামক হূর্গে নাশ্রয় গ্রহণ করিয়! নির্ধিষ্বে অবস্থান 

করিয়াছিলেন। অগ্তাপি সাধারণে এ কেল্লাটাকে “চোহান রাজপুত 

শ্রেষ্ঠ রার পৃথীরাজের কেল্লা” বলিয়! প্রকাশ করেন। 
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দিলীর চক 
এখানকার এই চকবাজার--এক অপূর্ব দৃশ্ত ! কেন না, যে দিল্লী 

সুন্দরী বাইজীদিগের স্থললিত ক্ম্বরের নিমিত্ত গ্রপিদ্ধ। এই স্থানের 

প্রশস্ত রাজপথের উভয় পার্খে সেই নকল সুন্দরীরা অবস্থান করেন। 

চকবাজারে স্তূপাকারে আঙ্গুর, কিস্মিস্ পেস্তা, সরদাল, নাশপাতি, 

আপেল প্রভৃতি মেওয়া সকল তাজ ও বুহদাকার এবং অল্প মূল্যে 

থরিদ করিতে পাওয়। যায় । আমরা এই চকবাজারের শোভা সৌন্দধ্য 

দর্শন করিবার সময় ধথানকার “দিল্লীক। লাডড,* খরিদ করিয়া তাহাব 

আস্বাদে তৃপ্তিলাভপূর্বক পাঠক সমাজে প্রকাশ না করিয়৷ স্থির 

থাকিতে পারিলাম না। ল্লাডড,গুলির উপরিতাগটা দেখিতে ঠিক যেন 

ক্ষীরের নাড়ুর মত, কিন্তু ভিতরে একপ্রকার কাষ্ঠের গুড়ার মত-- 

তাহার আস্বাদ কটু। 

কুতৃবমিনার 
এই অত্যুচ্চ ভূবনবিখ্যাত মিনারটী পাওুবংশীষ় এক রাজ] তাহার 

কন্যার অন্ুরোধে__ইহার উপর হইতে ুধ্যোদয়ের সময় গঙ্গাদেবীকে 

দর্শন ও উপাসন! করিবার অভিপ্রায়ে নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই 

মিনারের উত্তরদিকের দ্বারগুলি অনেকটা! হিন্দুদিগের প্রণালীতে গ্রস্থত, 

অগ্ভাপি উহা! দেখিলেই তাহার প্রমাণ পাওয়া বায়। ইহার মধ্যে এক 

স্থানে একটী ঘণ্টা আছে, ওঁ ঘণ্ট! দেখিয়া ইহাকে হিন্দু নির্শিত বলিয়। 

অন্থমান হয়। ১৮০৩ খৃষ্টান ভূমিকম্পের সময় মিনারের চূড়াটা ভাঙগিয়! 

পড়ে এবং ক্রমশঃ ধবংসের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তৎপরে সম্রাট 
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কুতব ইসলামের ব্রা্ত্বকালে সেই 'মনাগ আবার সংস্কত হনে ইহার 

সৌন্দয্য এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, ইভাকে হিন্দুনিশ্মিত খশিয়া কিছুতে 

অন্মমান করিত পারা যর না। এই অগাদ্বখাত মিনারের উচ্চতা 

১৫২ হাত এবং পবিধি অন্যুন ৯৮ হাত । ইহার শিওরে লিবিধ রঙ্গের 

ষে পাঁচটা থাক আছে প্র পকল গাক্ক এক-একটা শক্ষে পরিণত, আবার 

এই সকল কক্ষগুলণির মবো কোনটা কোণবিশিই। কোনটী অন্ধ চত্ত্ৰা- 

কার, কোনটী বা সম্পূর্ণ মদ্ধ চক্রাকার, ক্োনটী বা গোলাকার 

দেখতে পাওয়া যার মিনারের সর্পেবোচ্চ শিখার ছঠিতে সমতলভাম 

হইতে ৩৭৬টী সোপান মতিক্রম কারতে হয়। বণ্তমান দিলা সহবের 

পাচ ক্রোশ দক্ষিণদিকে এ মিনারটী অবা্ত | গপাঠকবগের প্রীতর 

নিমিত্ত এই অত্ঠাচ্চ মিনারের একটা চিত্র প্রদত্ত হল । 

আমার গায় সল্প সময়ের ভ্রমণকারী এবং সল্পণন্ধসম্পন্ন ব্যাক্তির 

দ্বারা দিলী সহরের বর্ণনা অসাধ্য, তবে হহারত মুধা য সকল স্থান 

দর্শন করিয়াছি, উহাই সংক্ষেপে প্রকাশ করিলাম। 

এ নহরের চৌক নামক স্থানটা অনি প্রশন্ত ও রলণীয়। হহার 

 মধ্যমস্থলের উভয় পার্শে তরুরাজিশোভিত সুন্দর পথ। বাদূশাহের 

সওয়ার বাহির ততবার উপযুক্তহ পথ। নিকটেহ মলকা1-বাগ নামে 

মহিষ্ষার একটা উদ্ভান, তন্মধো বিচিএ চিত্র শািকা প্রতিষ্ঠিত রহি- 

যাছে। এহ গুহে দিল্লীশ্বরের মযুর আসনের শিরঃ শোভাকারী একটা 

ক্ষুদ্র মমুর মু্ডি দোখতে পাওয়া যায় । এহরূপে ধিলী সহরের শোভা 

সন্দর্শন করিয়া আমরা এখান তহতে কুরুক্ষেত্র বাহবার জন্য প্রস্তৃত 

হইলাম। 
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কুরুক্ষেত্র ঘে ক্ষেত্র পকুরু” । কুকু অর্থাৎ “করা, কর পর 

গ্রভানয়ত প্বনি- তাহাকেহ কুরুক্ষেত্র বলে। 

বিরাট পুরুষ পক্ষ” রূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া কুরুক্ষে৫ 

রণাঙ্গণে এমন একটা অপূর্ব লীলা দেখাহয়] গয়াছেন, যাহ! প্রতোক 

পরমাণুতে বাষ্টিভাবে এবং, সমগ্রা বন্মাণ্ডে সম্টিতভাবে অভিনীত হই- 

(তছে ; জীব--ধীরে ধীরে যে প্রকারে নুক্কির দিকে অগ্রসর হয় ব1 

দমগ্র লঙ্গ.গ যে প্রকারে মুক্তির দিকে অগ্রসর হহতেছে-সাধক পপর 

মঞদুনকে “শ্রীকৃষ্ণ” কুরুক্ষেত্ররূপ রণাঙ্গণে হাতার একথানি আদশ 

ছাঁব দেখাহয়া [গয়াঞেন। 

দিল্লী হইতে কুরুক্ষেত্র নামক তীর্থ স্থান দশনাথ দাতে ভইলে, হই, 

মাই রেলযোগে আন্বালা ছেেশনে উপাস্থত হতে হয় 

অন্বালা নগরে অনেক গোরা এবং দেশীয় প টন আছে। দিল্লা 

এইতে অন্বালা__রেলপথে ৬৮ ক্রোশ দুরে অবস্থিত। ১৮২৩ পুগ্টান্দে এহ 

নগরটী [ব্রটিশ গভর্ণমেন্টের হস্তগত 5ওয়ার গ্ তাহাদের কৃপায় 

প্রজার! শান্তিনুখ মগ্ুভব করিতিছেন। অস্বালার উন্তর-পাশ্চমে শত্রু 

নামক নদীতীরে প্রাধদ্ধ স্থান_লুধয়ান। এখানকার হৈয়ারী শাল 

জগদ্ধিখ্যাত। পৃব্রে এই নগরের নিকট স্থানে শিখ ও হংরাদিগের 
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পাশ পপি পপ সপ সপে সপ পিপিপি শিপ িসীসপসস্স্্পাা পপ 

সহিত তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল, এ যুদ্ধে উভয়পক্ষেরই বিস্তর ক্ষতি হয়। 

কথিত মাছে, ভারতবর্ষের মধ্যে এরূপ সাহসী শক্রর সঙ্গে ইংরাজ- 

দিগকে আর কখন যুদ্ধ করিতে হয় নাই, কিন্তু সেই অপমসাহসী শিখ, 

জান্তি এক্ষণে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অতি বিশ্বস্ত প্রজা । ১৮৫৭ খুষ্টাবে 

সিপাহী বিদ্রোহকালে এই জাতি হংরাজদিগের অনেক উপকার 

করিয়াছিল । 

মন্বালা ট্টেশন হইতে ভিন্ন ব্রাঞ্চ লাইনে থানেশ্বর নামক ষ্টেশনে 

অবতরণ করিতে হইবে! থানেশ্বর ষ্টেশন হইতে কুরুক্ষেত্র নামক ক্ষুদ্র 

নঙ্রটা দেড় মাহল দূরে অবান্ভত। এহ দেড় মাইল পথ গাড়ী বা 

এক্কার সাহায্যে যাহতে হয়; প্রাসন্ধ পাণিপথ শ্লামক নগরের দ্বাদ* 

ক্রোশ টত্তর-পশ্চিমে থানেশ্বর গ্রামটা অবস্থিত। কুরুক্ষেত্রের বিখাত 

স্কাণু তাথ হইতে এই নগরের নাম থানেশ্বর হুইয়াছে। কথিত আছে, 

কুরুপাগডবের মহাযুদ্ধে-_-ভারত প্রায় বীরশৃগ্ত ইহয়াছল। থানেশ্বর 

্টেশনের শনতিদূরে কুরুপাগুবের নিদিষ্ট রণভূমির বালুকারাশি ক্ষাত্রি 

বীরগণের রুক্তক্োতে লালবর্ণ রূপ ধারণ করিয়৷ অগ্যাপি অতীত ঘঈনার 

[বিষয় সাক্ষাস্বরূপ বিরাজ করিতেছে । 

থানেশ্বর ষ্টেশন হইতে নগরে প্রবেশ করিবার সময় পথিমধ্যে তাশ্ম- 

দেবের শরশয্যা স্থান ও পাওুমহিষী__কুস্তীদেবীর প্রতিষ্ঠিত শিবালয় 
দর্শন করিবেন। এই শিবালয়ের সন্নিকটে এক হুদ দেখিতে পাওয়া 

যায়। প্রবাদ এইরূপ-_কুরুরাজ দুর্য্যোধন পঞ্চপাওবদের যুদ্ধে পরাজিত 

হইয়া এই হৃদ মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতেছিলেন । 

কুরুক্ষেত্র ত্রিলোকপুজা, প্রাচীন, প্রশস্ত পবিত্র তীর্থ বলিয়া 

কথিত । এই তীর্থে শুদ্চিন্তে গমন করিলে স্থান মাহাত্ম্যগুণে সকল 

পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যাঁয়। এতীর্থের মাহান্ম্য এত অধিক যে, 
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দ্র কোন ব্যক্তি ভক্তিনহকারে এহ পাবন্র স্থানে যাইবার আভলাষ 

(রেন, তাহ1 হইলেও অপ্তিমে তিনি সকল পাপ হহতে পরিভ্রাণ 

হয়া স্বর্গে পুণ্যাক্মাদিগের সহিত স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এই 

নবতুল্য স্থানের তুলনা রহিত, প্রমাণম্বরূপ দেখুন_-সকল মনত উচ্চারণ 

ঃরিবার পূর্বের প্কুকক্ষেত্র” এই পবিত্র নাম প্রথমেই উচ্চারত হইয়! 

কে. এমন কি ইহার বাযুবিক্ষিপ্ত ধালরাশি ও হুক্ষতকম্মণীকে পরম পদ 

পদান করিতে সমর্থ হয়। পরমপদ শ্ীহরির কৃপা বাতীত এহ স্থান 

'শনলাভ দুরূহ । কথিত আছে, শ্রদ্ধান্িত হইয়া এখানে ত্রিরাত্র বাস 

চরিলে রাজন্র ও অশ্বমেধ বজ্ছের ফললাভ হইয়া থাকে । উত্তরে সর" 

্তী, দক্ষিণে দৃষদ্ধতী, 'এই উভগ্ পুণাতোয়া নদীর মধ্যস্থলে কুরুক্ষেত 

ভীথ স্থানটী অবস্থিত । এই রিলোকপুজ্য কুরুক্ষেত্রের মাহাক্ময অবগঠ 

হইয়। বন্মাদি দেবগণ, ধবষিগণ, চারণগণ, গন্ধবর্বগণ, অগ্নরাগণ, মক্ষগণ 

? পন্নগগণ সতত আসিয়া ইহার পুজার্চনা করিয়া থাকেন । 

কুরুক্ষেত্রে__ ছোট বড় অনেকগুলি তীর্থ বিরাজিত, তন্মধ্যে 

মগ্সিতীর৫থ, অমুত-কৃপ, অরুখা, (অরুণা ও সরন্বতীর সঙ্গম স্তানহ অরুণা 

স্সম নামে খাত ) ইন্দ্রবারি, ওঘবতী, উশনস, কামাক-বন, কৌবের 

হার্থ, কৌশকীসঙ্গম, ( কৌশকী ও দূষদ্বতীর সঙ্গম স্থান কৌশবীসঙ্গম 

নমে ধিখ্যাত ) তৈজস-ভীর্থ, দধিচী-তীর্ঘথ, পঞ্চবটা-তীর্থ, মাতৃ তীথ, 

দযাত্ত-তীর্থ, দেবীপাচন-তীর্থ, বিষুপদ-তীথ প্রত্ৃতি তীর্থ নকল প্রসি্ধ । 

থানেশ্ববের বিস্তীর্ণ প্রান্থর মধ্য একটী বৃহৎ দিঘী আছে। ইহা 

চ5দ্দিক বাধান সোপানশ্রেণীবিশিষ্ট, দিঘার মধাস্থলে 'এক চতুফ্ষোণা- 

কুত দ্বীপ, প্র দ্বীপের টপর্রিভাগে মহাবীর মোগল সম্রাটের নিশ্মিত এক 

চর্গ বর্তমান থাকিয়া তাহার মহিমা প্রকাশ করিতেছে এই দুর্গে যাই- 

বার গন্য উত্তর ও পশ্চিম দুইদ্দিকে দুইটা সেতু আছে। দিঘীর পশ্চিম 
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পার্শে চশ্্রকুপ নামে আবার একটী পাবত্র ভড়াগ দেখিতে পা গা 

মাম শ্পধ্যগ্রহণকালে ভারতে নানা স্কান হহতে নানা জাতীয় হিন্দুর 

ভহ1তে মুক্তিকামনা কাঁরিয়া ম্লান, দান ৩ [পতৃপুরুষাঁদগের উদ্দেশে 

শ্বা্দ করিয়। থাকেন। কথিত আছে, এই গ্রহণকালে শরতের সাবা 

ভার্থ কল এখানে আমিনা উপাস্থত হন, স্লুতরাং এ সমর এখানে স্নান 

করিলে বত পুণাস্ঞয় তহরা থাকে । কুরুক্ষেত্রে অজাযুথ ঘাট হহতে 

বত্বুষক্ষ পর্যন্ত এই প্রশস্ত হয় মাহল স্তানের মধো ৯১৯টা তীর্থ বভমান 

আছে । এ তাথে উপস্থিত ভ্ভয়া নিয়ম সকল ধথানিয়মে পালন সক্রিয়! 

+ক্ষিণাসহ ব্রাহ্মণ ভোজন এবং তীথগুরুর নিকট স্থৃফল লহয়া গন্তুনা 

গানে যাত্রা বিতে হয়| 

বীরপ্রক্লতি শিখজাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ 7 

হ*রাজাদিগের পাস হহবার পুব্দ শথজাত পাঞ্জাবের শাসন 

' কত্তান্ধপে বিরাজ করিতাছলেন | শখ__শিষ্য শব্দের অপত্রংশ, অথাৎ 

এহ জাতি আপনাঁদগক্ো শষ্য বালরা পরিচদ% দিকা গুরুভাক্ত প্রকাশ 

করিয়া গাকেন। 

লাহোরের সন্নিকটে শিথজাতির স্থাগনকর্তী নানকের ১৪৬৯ ধুঃ 

জন্ম হয় । তিনি ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস স্কাপন কাযা হিন্দু খুশলমানে এ 

মধো প্রঁকা স্তাপন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিঝাছিলেন। নানক তীর্থ 

পর্যাটন করিতে অতিশয় ভালবাসিতেন, £খন কি তিনি হিন্দু হহক্সা 

মুনপমানদিগের পাবিত্র স্থান “মক” পয্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াছলেন। 

এই মক্কায় অবস্থানকালে একদা নানক সরিপের [কে আপন চপণ 

প্রশস্তপৃর্ধক শয়ন করিলে, স্থানাস্জ ককিরের! তাহাকে 5ত্সনা। করিয়া 
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'হল বলিয়া তিনি মষ্টবাকো তাহাাদগকে বুঝাহলেন, “ঈশ্বর সব্মব্যাপী 

অতএব তোমা আমায় শিক্ষা পাও, মধ্য আপন পা কোনাদকে 

গ্রশপ্তপৃর্থক শয়ন কারবে |” তাহার এহ প্রশ্নের কেই উওর দতে 

না পাঁরয়া নানককে সিদ্ধ পুধয আনরা ভাঞ্ত কারতে লাগিলেন । 

১৫৩৯ গুষ্টান্দে সেহ দেশপূঙ্া নানক সপ্ত বংসর বয়সে হহপলীলা 

স্বরণ করেন। এহ সময় দশম গুরু *গ্োোবন্দের” যন্ত্রে শিখেবা অসম 

নাসা, এবং যুদ্ধাপ্র্ধ হহরা তে! শবশ্রে্ গর গোবিন্দ শযযাদাগের 

বো জাতিভেদ উঠাভয়। পরা ভাহাদের নামের পর শমিংশ উপাণিরস 

বাধ করেন, তাহারত আবোশে শিখেবা ছোড ছোট পাঙ্গাম। পরিধান 

করেন এবং সতত সার্ট তএবর রাখেন । আহ শিথগুরু “গোবিন্দ” 

সদাসব্বদী ঘুছ। বাস্ত থাকিতেন বং তাতাগ অধানস্থ [শষ্যাণগরকে এত 

ধলিয়। উপদেশ দিতেন, "আমার রাচত থে গ্রন্থ বর্তমান থাকিবে 

মামার মুড়া হঠলে তোমর। যেখানেহ থাক না কেশ, অপর কাকে এ 

গকপদে নিষুক্ত না করিয়া) এহ গ্রন্থথানকে গু বালা মা কারবে। 

.এামাদদের কোন কিছু মাবম্তক হহলে- এই শ্র্থেহই ভোমারের প্রশ্রের 

চা ওব [দবে । এক্ষণে ঠেভ গুরুজার অবর্তমানে শিখের! এ গ্রস্থখানকেই 

মাঁনয়। 6দিতছেন। এগ গ্রন্থথানিতে অন্যান ৩৫ জন শিক্ষিত প্রাচীন 

ব্যঞ্জর উপদশ গুলি সুশুঙ্খলভাকে সনিবোশত আচে 

শিখেরা আপনাদের ধায় ঠা হতনা পুজা নিষন্ধ বাঁলয়] গৌরব 

করিয়! থাকেন, কিন্তু তভার। ধা শ্রন্ের মুভি নিশ্মাণ করতঃ তাহাকে 

কাপড পরান, নানা সাজে সজ্জিত করেন, এমন ক এ মু্িগাকে হিন্দু 

'ধগের শালগ্রাম মৃক্তিপ স্টায় ভক্তিসহকাছে পৃভাচ্চন। করিয়া থাকেন 

.. পৃব্রে শিখেরা জাতিভেদ মানত না, 'কন্ত এক্ষণে তাহারা জাতি 

: ভেদ বিচার করিয়া থাকেন এবং অনেক খিষরে হিন্দুদিগের আচার- 



২২৪ তীর্থ উম হাহিযী 
রর পপ পা স্পীনসপপাসপাপ ১ ল  স্পীশিপশীশীিতিিশীাি সাতশ সির শতশত ত 

ব্যবহারের অন্থুকরণ করিয়া থাকেন । শিখেদের মতে গাভী দেবতা 
বিশেষ. এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া পুর্বে তাহারা__পাঞ্চাবে ভ্্রীহতা 
অপেক্ষা গোহত্যা! অধিকতর দোষ বলিয়া গণা করিতেন । মুসলমান- 
দিগের সহিত শক্ুতাই ইহার প্রধান কারণ; প্রমাণস্বরূপ দেখিতে 
পাওয়া যায়, মুপলমানেরা কোন শিখদিগের অধিকৃত স্তান দখল করিলে 
জয় চিহ্বম্বরূপ এ শানে গোহত্য। করিয়া থাকেন, আর শিখেরা কোন 
মুসলমানদিগের স্তান অধিকার করিলে স্থযোগমত তাহারা মুসলমান. 
দিগের মস্জিদে শুকর হত্যা করিয়া আপনাদিগের জয় ঘোষণা! করিয়া 
থাকেন | স্থতরাং দেখিতে পাওয়া যায়, শিখজাতির স্তাপনকর্তী মহাত্সা 
নানকের উপদেশ--এক্ষণে হিতে নিপরীত হইয়াছে | 

শিগুরু “গোবিন্দ”জাউর শিষ্বের সংখা! অন্ন ১৮ লক্ষ । ইহারা 
গুরুর উপদেশ মত মবাদে মগ্ঘপান করিয়া থা.কন, কিন্ত তামাক পান 
না); কারণ তাহাদের মতে তামাক থাহলে জীবনে যে সমস্ত ধন্ম উপা- 
জ্জন করিয়াছেন, তামাক থাহলে এ সমস্ত পুণা কর্ম নট হইয়া ঘার। 

' এহ অসংখা শিখদিগের মধো আবার এক দল উদাসীন সম্প্রদার 
আছেন । ইহারা অকালি নামে প্রসিদ্ধ । অকালিরা-_-ভগবান ্বয়ভূ- 
দেবের উপানক | এই সম্প্রনায়ের লোকেরা মাথার পাগড়ীর উপর 
ইম্পাতের চক্র রাখিয়া থাঃকন, সময় মত উঠা অশ্বের হ্যায় ব্যবহাঁলও 
করিয়া থাকেন । শিখধর্্ম বাবোধীদিগের প্রাণনধ করাই তাহাদের মনন্ত 
্মতি পুণা কম্ম। 

পুরাকালে কুরুদিগের রাজত্বকালে এই থানেশ্বরে অতল সম্পত্তিতে 
পরিপূর্ণ ছিল। তংপবে কুরুপাগডবের যুদ্ধে এই স্তান বীরশৃন্য হইলে__ 
হিন্দুস্থানের অহুল ধনৈশবর্ধযই হিন্দুজাতির কালস্বরূপ হইল । কেন না. 
ধশ্মান্ধ মুসলমানবার স্থলতান মামুদ পৌন্তলিক দ্বেধী ছিলেন তিনি 



কুরুক্ষেএ ২২৫ 
৫ টি পপি পলিশ পিসপ পি াপপা শসসপ প্

 া 

ঠন্দুস্থানের বিশ্রুতবিভব সম্পদ শ্রবণ করিলে--একে একে এঁ সমস্ত 

গ্রান যথ| ; থানেশ্বর, কনোজ, মথুরা, আজমীট, সোমনাথ প্রভৃতি সহর- 

গুলির শল্পনৈপুণ্যালঙ্কত মণিমাণকামণ্ডিত আনন্দ কোলাহল মুখারত 

মনরাবতী তুল্য শোভা দশন করিয়া লুণ্ঠন ও ধ্বংসপুব্বক প্রাচীন হিন্দ 

কা্তিগুলি লোপ করিতে আর্ত করিলেন, কিন্ত দুঃখের বিষয় হিন্দুগণ 

এহ মাক্রমণকারীর করাল হস্ত হইতে ধন, শান এবং প্রাণাপেক্ষা 

প্রয়তর ক্ধন্মশ রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাত। এই দেববিগ্রহ তর্গকারার 

ভয়ে এক সময় ভারতভূমি কম্পান্িতকলেবর] হহয়া উঠিরাছিল, কারণ 

তাহার অত্যাচারে ও প্রতাপে হিন্দুস্কানের পবিত্র মুত্তিকা কোটি কোটি 

ধন্ম প্রাণ হিন্দুর রক্তে *্রঞ্তিত হইয়া উঠিয়াছিল। 

স্ললতান মামুদের সর্ধৃক্ষপত বিবরণ ;- 

স্বলতান মীমুদ-__-মাফগানথাণ্ডের গজনির স্লতান ছিলেন । 

বোগদ্াদের কালিফারা ইহাকেই গজনির প্রধান স্বাধীন স্থলতান বলিয়! 

স্বীকার করিতে বাধ্য হন । কথিত আছে, যেদিন মানুদের জন্ম হন, 

-নইদিন রাত্রকালে সিন্ধুনদ তীরবত্তী পুরুষপুরের ( বর্তনান পেশোয়ার ) 

দেবমন্দির অকন্মাৎ ভূমিস্তাৎ হয়। এই অত্যাশ্চধ্য দৈবঘটনার 

'বধাতার কাধ্য কারণ সংঘটনের প্রকৃষ্ট প্রমাণ, অর্থাৎ কালে যে এই 

বালক হিন্দুস্থানের অসংখ্য দেবমন্দির ধ্বংস করিবে, বিধাতা সেইজন্তাই 

ভাহার জন্মদিনে অনুস্চিত কারয়া রাখিলেন | 

হতিহাস পাঠে জানা বায়: মহাবীর মানুদ জাবনের শেষ দশা 

 মুত্যুশ্য্যার শায়িত হইয়া এইরূপ অন্তাপ করিয়াছিলেন যে আমি 

এই বিপুল ধনরত্ব, অশ্ব, গজ, সম্পদ বিভৰ সংগ্রহ করিবার জন্ঠ স্হশ্র 

নহত্্র নিরীহ জাতিকে চির অধীনতা শৃঙ্খলে আঁবদ্ধ করিয়াছি, কত শত 
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সাধ্বী নারীকে পরপুরুষের অঙ্কশায়িনী করিয়াছি, অসংখ্য হিন্দু 
ৰৈ 

সন্তানকে স্বধশ্মত্রষ্ট করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু দিব্যচক্ষে 

এক্ষণে আমি দেখিতেছি, এই অন্তিম সময়ে ইহার কিছুহ ত আমা4 

সঙ্গে যাইতেছে না।” 

মামুদ নিজমুখেই প্রকাশ করিয়াছিলেন_“আমি ভারতথষে 

বিংশতি সহশ্র দেবমুর্তি ভঙ্গ করিয়া কোটি স্বর্ণ মুদ্রা ও অগণিত মণি, 

মাণিক্য লুঠন করিয়াছি । বলাবাহুল্য, স্থুলতান মামুদ এক_হিন্দ 

জাতির এবং হিন্দু স্থানের যেরূপ সর্বনাশনাধন করিয়া গিয়াছেন, এরূপ 

অপর কেহ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ । কত শত সহস্র বর্ষের সঞ্চিত 

অপরিমের ধনরাশি ভারত হইতে-_তাহার দ্বার! নষ্ঠিত হহরাছে, তাঠ। 

পাঠ করিলে অগ্ভাপি শরীর রোম্ঞ্চিত হয়। কত অত্যাশ্চর্য্য হিন্দ 

শিল্পভাস্কর্ষ্য কীন্তিকলাপ তাহার আমলে ধ্বংসু প্রাণ হইয়াছে,উহা বণনা 

করা স্বপ্লায়াস সাধ্য নহে ; কত শত সহস্র হিন্দু নরনারী সেই নিষ্টুরের 

করালভন্তে প্রাণ বা তদপেক্ষা প্রিয়তর প্ধন্মর” বিসঙ্জন দিয়াছেন,তাহার 

ইয়ত্তা নাই । সেষাহ। হউক, এইরূপে এখানকার দ্রষ্টব্য স্থানগুপণির 

শোভা সন্দর্শনপুর্বক আমর! এথান হইতে মথুরা যাইবার জন্ প্রস্তত 

হইলাম। থানেশ্বর হইতে মথুরা যাইতে হহলে হাতরাসের মধ্যপথ 

দিয়! যাইতে হয়। 

হাতরাস 

হাতরাসের অপর নাম আলিগড়। পুরাকালে এখানে কেবল কোল 

নামক অসভ্য জাতির! বাস করিত, কোলেরা ডাকাইত নামে প্রাসৎ 

ছিল। মহাপরাক্রমশালী রাজা জরাপন্ধ ইহাণ্রে শাসনকর্তা ছিলেন । 

এই প্রনিদ্ধ রাজ। জরাসন্ধের জীমাতা__মথুরাধিপতি কংন। যে কংস- 



হাতরার ২২৭ 
স্পা 

প্রি সা সী পপি 

াজের জীবদ্দশায় দেব, দৈত্য, অস্থুর সকলেই কম্পান্বিত হতেন, 

বগণ ধাহার প্রভাবে এবং অত্যাচারে কাতর হইয়! ভগবান বিষ্ণুর 

গরণাপন্ন হহলে,তিনি স্বয়ং তাহাকে বিনাশ করিবেন বলিয়া দেবগণকে 

শ্রাশ্াসিত করিয়াছিলেন এবং যথাসময়ে আীকৃষণ নামে নরদেহ ধাণ 

করিয়া এ কংসরাজকে বনাশপুব্বক কংসেরাপতা -বুদ্ধ উগ্রসেনকে 

মথুরার সেহ শুগ সিংহাসনে রাজারূপে প্রাতষ্ঠা করিলে, কংস মহিষা 

আদ্র ও কান্ত শ্রাকষ্ণের ব্যবহারে অসন্থষ্ট হহরা পিতা জরাসগগের 

শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হইলেন । মহাপরাক্র মশাল রাজা জর্াসন্ধ কণ্ঠা- 

দয়ের নিকট যথাসথ বিজ্ঞাপত্ হহয়া ক্রুদ্ধ মনে দেখগণকে মূলে 

নিন্মুল কারবার আভল্লায়ে যখন মথুরাপুতী ননৈস্তে অবরোধ করেন, 

তখন এই হাতরান নামক স্থানেই তাহার যাহার সেম লইয়া শিবির 

সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন ।* বর্তমান এহ হাতরাস নামক স্থানে বিস্তর 

অট্টালিকা শোভ। পাইতেছে, এখানকার মুন্ভিকার গরগটা জগদ্ধিথ্যাত । 

ইতিহাস পাঠে জানা ধায় যে, ১৮০৩ থুষ্ঠাব্দে ভত্রাজ সেনাপাঁতি লঙ 

লেক্ এখানকার সেই বিখ্যাত কেল্প'টা আপন বাভবলের পরিচয় দিয়া 

অধিকার করেন । হাতরাস নামক ফ্লেসনের প্রায় এক ক্রোশ দূরে 

পহরের মধ্যভাগে অগ্ভাপি সেই ধ্বংসাবাশষ্ট কেল্লার পৌন্দধ্য এৰং 

শিল্পনৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায় । 

হাতরাস- যুক্ত প্রদেশভৃক্ত। বন্তমানকালে এখানকার রাজা 

মাননীয় শ্রীল শ্রীষুক্ত মঙ্েন্্র গ্রতাপ সিং বাহাদুর দক্ষতার সহিত প্রজা- 

পালন করিতেছেন । ইনি সতকর্মসাধন করিতে মুক্তহস্ত ! এহ রাজারক্ক 

চেষ্টায় সম্প্রতি বুন্দাবনে কেশীঘাটের উপরিভাগে *প্রমাবগ্ভাল)' নামে 

একট্ী অবৈতনিক কারীগরা [বগ্তালয় স্তাপিত হইয়াছে 
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মথুরা 
কৃগক্ষো এর এর ১দশুন হাতি রেলযোগে এই স্তানে কি 

চাণরাস হইতে মথু যাহাতে হইলে মথুবা জংশন নামক স্টেশনে অব 

হরণ করিতে হয় সথুবা স্রেশন হইতে তীর্থতীরি অন্যুন এক মাইল 

£1ং কলিকাতা হ১৮৬ ৮২৪ মাগল দূপে অবস্থিত | টেণ ভততে বং 

*খণ করিবানাও যাঞগণ শুনিতে পাইবেন-কেহ কাণ্মে নাড় সাঙে 

'াটি হাত, তকভ হপাগেবন চোবে, কেহ হরকিনন চোবে বলিয়া চীৎ, 

কার কারাতোছে | এই মকগ লোক মথুবার তীথগুরুর নিযুক্ত । মিনি 

কণম নাড় বাপ হছেন, তাহা পাঞ্তার কাণের উপর একটি ( আব! 

* মাছে, এই নাম কাননে নাড় পাঁণিয়া তাহাণ পরিজ 'নতেছেন, 

আর সা আট ভাই, পধাহ এহ পাকার নয় সহোদর, ভন্মধো আট- 

ভুত 'ধবাহ হহরাচ্ে। মাধ একজন অবিবাতত, যাহার বিবাহ হয় 

শাহ তাহাকে হহারা অন্ধ বাণয়া কানন কাররা থাকেন। তাহাদের 

'বশ্বাস--যাতীগণ গয়া, কাশ প্রভৃতি তীথস্কানের সেবা করিয়া শেষে 

মথুরায় আগেন, পরিশেষে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। এই আট ভায়ের 
মধো আট স্থানে অবস্থান করিয়া যাত্রীদিগকে তাহাদের নাম এনাইতে 

খাচকন , কেন লা, যাত্রীরা এ নামানুসারে তাহাদের মধ্যে এক- 

₹ুনকে তীর্ঘগুরু পদে মান্য করিতে পারেন । 



বিশ্রাম টি ২২৯ 
প তত তত তত পি ০ পাশ শিশাতিত তত ০ সি) 

মথুরা-একটা বিখাত শহর, কা'লপ্দার দক্ষিণ তটে ভবাস্থত। 

এখানকার রাস্তা, ঘাট পল্চ্ষার এবং প্রশস্ত । এ সহরে আহারীয় খাছ 

দ'্ঘগা কিনব রি পালা বা একা কোন কিছুর "অভাব নাঙ্ট | এ 

প্থান্ত মত তীর্থ পরিভ্র“ণ করিয়াছি -তস্মধো মথুরা হারের হায় সুন্দর 

এবং মজবুত একা অপর “কান প্রানে দেখিতে সাই নাহ । সঠরাস যেক্সপ 

ন বসতি, গ দর্ণমেন্ট বাহাদুর ৪ রগোপহুপ্ত পুণন টেন, তকাটি। | 
নি 

র স্থবন্দোবন্ত কারয়া শাগ্তরগা সপ হছেন। টু] কাটি, পোগা ফস প্রা 

'বসকল পাঞ্চা এখান বাস ঝ তাহারা সলপেহ ১তবোদ অধায়ণ 

করেন বাল্যা-চোবে নামে খাত উহয়াছেন। 

থুরা .. মভাবীর কলপর পাচধানা । এখান তগাবান আরাম, 

কাকির দীলাস্থান সস্ল দশুন করার ছাতার উপ্রগণ সা ম্য়। থাকিন । 

সন্ধযাকালে যমুনাঠার হইঠে সুদাল মন্বরতণে দাপাণোকে শখ, ঘট 

ধাগ্যমুখরিত মন্দিরশোভত মথ্বার দৃণ্ত বড়হ সুপার! 

মথুরার পূর্বদিকে যমুনা গ্রবাহতা, এহ মখুনা ভারে থরে খাব 

ৃচিত্র সোপানশ্রেণী দ্বারা শোভিউ চব্বশটা ঘাট মাপন শোভা বিস্তার 

করিয়া মাছে,তন্মধো তীর্থ ভীরের পাশাপাশি বারটি ঘাটে সঙ্গ করিতে 

হয়। কলনাপিনী কালিন্দীহটে যেমন দেববাঞ্ছিহ মগুরাপুবা, হারাতির 

সমগ্রা তীর্ঘক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থল, সেইরূপ সৌরাটের সমুদ্রনটে-নোমনাগ 

পন্তন শোভা পাহতেছে। 

বিশ্রাম ঘাট 
যমুনার পূর্বভীরে বিশ্বাম ঘাট বিরাজমান গাকিয়) ভগবানেশ 

মঠিমা পকাশ করিগতছে । উহার শোভা অভুলনীয়। অথুকায় গর বারুট। 

তীর্থঘাট বর্তমান মাছে, তন্মধ্যে বিশ্বানঘাটের স্থাপতানৈপুণা এবং 



২৩০ তীর্থ-ভরমণ-কা হিনী 
পটস্পপসফিসি শপ শাল পপ 

কাকুকার্ধ্য দর্শন করিলে আত্মহার! হইতে হয়। এখানকার সন্ধা-আরতি 

এক অপূর্ব দৃগ্ত ! এই আরতি দর্শনের সময় হৃদয়ে এক স্বর্গীয়ভাবের 

সঞ্চার হয়, অতএব ভক্তগণ এই তীর্থে উপস্থিত হইয়া! বিশ্রাম ঘাটের 

সন্ধ্য।আরতি দর্শন করিতে অবহেলা করিবেন না। কথিত আছে, 

শ্রীকষ দুর্জ্ কংসকে বিনাশ করিয়া এই ঘাটের উপর বসিয়া বিশ্রাম. 

স্থথ অনুভব করিয়্াছিলেন। এই নিমিত্ই এই ঘাটের নাম বিশ্রাম ঘাট 

হইয়াছে । এখানে যথানিয়মে সঙ্কল্পপূর্বক নান, দান এবং পিতৃগণ 

উদ্দেশে তিলতর্পণ করিলে_শ্রীকৃষ্ণের কপায় অস্তে বিষুলোকে স্থান- 
লান্ভ করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি সংসাররূপ মরুভূমে অবতরণ করির়| 

ক্লেশভোগ করিতেছেন, যর্দি তিনি একবার এখানে ভক্কিসহকারে 

শুদ্ধচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে পৃজার্চন! করেন, তাহা হইলে কপাময় 

কৃপা করিয়া! তাহাকে বিশ্রাম-স্থখ দান করিয়া থাকেন। পাঠকবর্শের 

প্রীতির নিমিত্ত বিশ্রাম ঘাটের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল। 

বাত্রীগণকে সর্ধপ্রথমে এই বিশ্রান্তি ঘাটের নিয়মগুলি পালন 
: করিয়া, তৎপরে ক্রমে ক্রমে দশটা ঘাটে সঙ্কক্পপূর্বক শেষ গ্রুৰ ঘাটে 
পৌছিতে হয়। এই ঘাটের উপরিভাগে এক উচ্চ পর্বতের উপর ষথায় 

বালক ধব-_মাতৃ-উপদেশে স্বেচ্ছায় পদ্মপলাশলোচনের তপস্যা করিয়া- 

ছিলেন, অগ্ঠাপি পাধাণময় তাহার সেই তপস্তা মৃত্তির দর্শনলাভে জীবন 
ও নয়ন সার্থক করিবেন। হহার সন্গিকটেই ভগবান অপরমৃত্তিতে 

সাক্ষীগোপালরূপে বিস্তমান থাকিয়া ভক্তবৃন্দের কীত্তিকলাপ সাক্ষ্য 
দিবার নিমিত্ত অবস্থান করিতেছেন । 

ভক্তগণ এখানে আসিয়। এ পুণ্যময় প্রব ঘাটে সন্ক্পসহকারে স্নান 
করেন এবং তীর্থতীরের উপরিভাগে নিন্দিষ্ট স্থানে পিতৃপক্ষে, বিধব। 

স্ত্রীলোক হইলে--শ্বশুরকুলের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া শিতৃলোক- 







বিশ্রাম ঘাট ২৩১ 
পপ পপ পাপ পপ. --০০ সা ননী মা ৯ ০৮০ শা এ পপি 

দিগকে উদ্ধার করেন, তৎমঙ্গে আপন মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়। 

থাকেন। তাহার পর নিকটস্থ সাক্ষীগোপালের নিকট তাহার পুজা- 

ক্চনাপৃব্বক আপন আগমনের বিষর ঠাহাকে নাক্ষা করিমা থাকেন। 

এহরূপে এখানক।র শিয়ম গুলি পালনসহকারে হীর্থ গুরু চোবে পাগ্ডাকে 

সাধ্যানুসারে সন্ত্রীক দক্ষিণাসহ ভোঙ্গন করাহয়া সম্তট কারতে হয়। 

মথুর৷ ছ্েশন হইতে বরাবর সহরের দিকে অগ্রসর হইবার সময়, 

প্রশস্ত রাস্তার উপর [য বিখ্যাত হাডিজ নামক ফটক দেখিতে পাওয়! 

যায়, যাহার উপরিভাগে একটা ঘড়ী শোভা পাইতেছে, এ ফটকের 

মধো প্রবেশ করতঃ এখানকার নফুরাস্ত দেবালয়গুপিতে বিগ্রহমৃত্তির 

রূশন করিত করিতে ক্রমে সহরের বড়বাজার নামক চকে উপস্থিত 

হহবেন। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিন্ত হাডিঞ্জগেটের একখানি চিত্র 

প্রদত্ত হহণ। ? 

শঠনীর বৃহৎ রূপার তালগাছবিশি্ দেবালয়ে--ভগবান দ্বারক1- 

ধীশ নামক বিগ্রহমুত্তির দর্শন করির। জীবন সার্ক করিবেন। এ 

মহবের মধ্যে শেঠবংশের স্থাপিত শ্ধ্ধারকাধীশ দেবালয়ই আয়তনে, 

সব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শোভনায়-বিশ্রাম ঘাটের সন্নিকটে এই দেবালয়টা 

অবাগ্তত। মথুরায় যতগুলি দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার সকল- 

গ্রালহ দর রান্ত! হতে অতানস্ত উচ্চে স্কাপিত। সন্ধ্যার পর--এই 

সকপ দেখালয় ও রাজপথের মদ্য দিয়া যাত্রাকালীন-__-সহরের উত্তয় 

পার্শের স্থসজ্জিত দোকান গুণির শোভা দর্শনে আনন্দ অন্ুতব করিয়া 

মনে মনে ভাবিবেন, যেন এই নগরই যথার্থ স্বর্গপুরী ; যদি স্বর্গ 

কিরূপ, উহা আমরা দর্শন কাঁরতে নমথ হই না, তগাপি অতি স্ুখ- 

ভোগই স্বর্গ বলিয়া কথিত আছে। 



২৩২ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 
পপ পা পপ পপ পপ ০০৭ পপ 2 ররাজি রর 

শ্বীশ্বীকেশবদেব 
শ্রীকেশবদেবই মথুরাপুরীর প্রাচীন দেবতা । মোগল সম্রাট টরশ্ব, 

কেবের 'প্রার্ভাবকালে হিনি আপন কীন্ঠি স্কাপিত করিবার টাদ্দেশে 
হিন্দুদিগের £ই পুজনীয় বিগ্রহদোবের মন্দিরটী ধ্বংস করিয়া স্তনে 
এক প্রকাণ্ড মশজিদ নিন্মাণ কবেন, মাতীগণ তরী যবন কাহ্িল্সস্-_মস্- 
জিদটা অগ্াপি এখান দেখিতে পাইক্া থাকেন । হিন্ুদিগেব উপাস্ত 
দেবতা ভগবান শ্রীকেশবদেন এক্ষণে কাশীর বিশ্বেশ্বরের ন্যায় & মস্- 
জিদের অন্[তিদূরে এক ক্ষুদ্র মন্দিরে প্রতিঠিত হয়া ভক্ুগণকে দর্শন- 
দ|নে উদ্ধার করিনেছেন। 

মু” সর মধো থানরকৃলের সংখা প্রচুর পাখমাশে থাকাতে-- 

যাত্রীদিগেকে সতত সতক থাকতে হয়, নচেৎ এই সকল বামরগণের 
নিকট ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। এখানে যত দগাপয় আছ, তাহাল 
কোন স্থানে ভেটের প্রথা নাই । ভক্কগণ সাধামত যাহা পণামী দেন, 
উহ্াতেই পৃজারীগণ সন্তষ্ট হইয়া থাকেন। 

মথুর1 তাঁথের দ্রক্টব্য স্থান ;_ 

১। শ্রীকেশবদেব, ২। দ্বারকাধীশ, 5। বিশ্রাম ঘাট, ৪1 ধরব 
ঘাট, ৫। যমুনাবাগ, ৬। অথুরানাথ, ৭ রঙ্গেশ্বর মহাদেব, ৮। 
কংসটালা, ৯। রামেশ্বর মহাদেব, ১০। কন্ধল্ক্ষের, ১১। তিন্দুক 
তীর্থ, ১২। হুর্যা ঘাট, ১৩। রঙ্গভূমি, ১৪। সরস্বতী সঙ্গম, ১৫. 
দশাশ্বমেধ ঘাট, ১৬। কুষ্ঃগঞ্জা, ১৭। মুক্ততীর্ ১৮। বৈকুগ্ঠ ঘাট 
১৯ । বরাহ-পত্র, ২০ । বাসুদেব ঘাট, ২১1 £গাকুল, ২২1 গোকনেশ্বর 
মহাদেব ইত্যাদি । 



রঙ্গতভূমি 
২৩৩ 

রঙ্গভূমি 
ধখ ঘাটের পশ্চিম হাগে প্রা অদ্ধ মাতল দরে বঙ্গভূমি বর্তমান 

কিয়া অতীত ঘটনার লয় সাঙ্ষা গ্রদান করিতেতে । এহ স্থানেই 

ক্র, কংস কর্তক মাণিট হঈমা গোকুল হাতি শীবামকুধখক গজ 

শন করাইণার হেতু রথারোহণে মানরন করন এব এ শ্গানের 

পালক ল্লীরামরুষ্ণকগী পাক্ষাত গগণান গন যাবতীয় বীরযোদ্ধ- 

এণকে সসৈগ্ে বিনাশপৃন্নক ন্মাপন মহিমা প্রকাশ করেন৷ এহ রজ- 

ভুমিতেই অগ্যাঁপি কংস ৪ নাহার যোদ্ধাগণের মুগ্ময় গ্রতিমৃত্তি, যন্তন্থল 

এবং কুবলয়পীড় নামক চস্্ী মুদ্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল চিত্র 

মন্তিগুলি দর্শন করিতে হালে _পরপারঙাকরা গ্ররতোক যারীর নিকট 

ঠতাতে পৃথক এক আনা দর্শনী মাদায করিয়। থাকেন । বলাবাছলা 

যে এক হঙ্গস্থান ও রণ্রপ্গভূমি দর্শন করিবার সময়-_-জদয়ে এক ্নগয় 

তাঁবের উদর হঠাত গাকে তার সন্ধিকটে কংসটালা দেখিতে পাই- 

বেন। 

মথুবা স্করে সেই গ্রাচান কংলালয় মভা 

প্বংস করিয়া এ স্থানে একটা প্রকাণ্ ননাজদ নিশ্মাণ করাইয়া মাপন 
বরু উরগাজব-_সমগ্চত 

কান্তি শ্কাপিত করিয়াছেন। বিআাম ঘাটের পার্শে কংসরাজের সে 

চান বাস-ভবনের ভগ্রাংশ শগাপি কি? কিড়ু 'চঙ্গ দেখাত পা ০য় 

যায়। 



২৩৪ তীর্থ-ভরমণ কাহিনী 

মথুরা-মাহা সত্য 
যে সকল ধন্দবাস্থা এই পবিত্র পুরী দশন করেন বা শ্রীকৃষ্ণের 

মহিমাদি শ্রবণ করেন, অথবা ভক্তিপুবক শুদ্ধাচত্তে অবস্থান করিয়া 

শ্রীকুষ্জের আরাধনা কিন্বা তাহার লীল! সকল কাঁর্তন করেন, সেই 

পুণাত্মারাই ধন্ত । এই পুরার মধ্যে ষে স্থান অদ্বচন্দ্রীকারে অবস্থিত, 

ধাহার। এ নিদিষ্ট স্কানমধ্যে বসবাস করেন, অস্তিমে তাহার! শ্রীকৃষ্ণের 
রূপায় সকল পাপ হতে মুক্তি পাইয়া থাকেন। 

যে বাক্তি এই অনদ্বচন্ত্রাকারা বশিষ্ট স্থানে শুদ্ধাহারী হইয়া! পুণাতোয়। 

যমুনাজলে স্নান করেন বা এই শ্তানে শীবনা বসঞ্জন করেন, তাহার! 

নিঃসন্দেহে বিঞুলোকে স্থান পাইয়। থাকেন। কথিত আছে, যতদিন 

এখানে পাপীর অস্থি বর্তমান থাকে, ততদিন সে ব্রক্লোকে পুজিত 

হইয়া থাকে । | 

যে ব্যক্তি শুক্ধাচত্ে এই স্থানে আসি ভগবান শ্রীহরির বিগ্রহমৃত্তি 

দশন করেন, শ্রীরুষ্ণের কুপায় তিনি নিশ্চয়ই মথুরা প্রদক্ষিণের ফললাভ 
করিতে সমর্থ হন হে মভামহিমান্থিত ! তোমার কৃপা না হইলে কি 

কখন “কহ এই পুণামর স্থানে আপিতে পারে? 

যে ব্যাক্ত শুদ্ধচিত্তে সম্বংসরান্তে কাত্তিক মাসের শ্তরু অষ্টমীতিথিতে 

আসিয়া এখানকার তীথ নিয়ম সকল শুদ্ধচিত্তে পাপন করিতে পারেন, 

তিনিই তপস্তাকারী। যদিও এ জন্মে তিন কোন তপস্তা ন। করিয়! 

গাকেন, কিন্ত জন্মান্তরে ষে তিনি নানা প্রকার তপন্তা করিয়াছেন, সে 

বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 

বে ব্যপ্তি কাণ্তিক শুরু নবমীতিথিতে এই মধুরাপুরী প্রদক্ষিণ 



মধুরা-মাহাত্ব্য ২৩৫ 
পাশ ০ পিপি 

করেন, তিনি ব্রন্মহত্যাকারী, গোহতা কারী, মগ্যপায়ী, রতভঙ্গ কারী 

মহাপাপী হইলেও স্ান মাহাত্াগুণে সর্বপাপ হইতে মুক্কিলাভ করিয়] 

সমস্ত কুলের সহিত বিষ্ুণলোকে পুজিত হইয়া থাকেন। 

বে ব্ক্তি কান্তিক মাসে একবারমাত্র শ্রীরুষেের জন্ম গৃহে প্রবেশ 

করিতে পারেন, অথব' গোকুলে তাহার বাল্যলীল! সকল দর্শন করিতে 

সমর্থ হন, তিনি পরম অব্যয় কপাময়ের কপার তাহারই শ্রীচরণে স্থান 

পাইন্বা থাকেন। 

তক্তগণ ! মথুরাপুরীতে একটামাত্র উান একাদশীর ব্রত অপেক্ষা 

ইহসংসারে এরূপ কর্তব্য কাজ আর দ্বিতীয় নাই, স্থির জানিবেন। 

একাদশী ব্রত পালন করিয়া শ্রীহরির বিগ্রহমুণ্তির শ্ত্রীচরণে তুপসাপত্র 
প্রদান ন! করিলে-__ব্রতকারীর কোন ফ্ণই হয় না; অতএব এই ব্রত 

করিয়া বিগ্রহমৃত্তির শ্রীচরণে তুলসাপত্র প্রদান এবং হরি সন্কীর্তন 
করিতে করিতে রাত্রি জাগরণ করিয়! নিয়ম পালন করিবেন। হার 

ফলে ব্রতকারীকে আর কথন সংসারমায়ায় আবদ্ধ *ইতে হয় না। 

আহা! মথুরাপুরী কি পবিত্র স্থান। বে স্থানে বলরাম শ্রীকৃষ্স 

পণ্ডিত লোকদিগের হিতার্থে নানাবিধ লালা করিয়াছিলেন, ঘথায় 

শ্রীকৃষ্ণ উগ্রসেলের ক্ষেত্রজপুত্র কংনকে যাবতীয় স্থরগণের সাত 

বিনাশ করিয়া ব্রজবাসীদ্দিগকে নির্ভয় করিয়াছিলেন, যে স্থানে 

সকল অনস্থরগণ তাহার পধিত্র করম্পশমাত্র উদ্ধার হইয়া যোগীদিগের 

গতি প্রাপ্ত হইরাছে--সন্দেহ নাই; নেহ পবিন্ধ স্কানের মাহাঝ্য 

লেখনীর দ্রারা প্রকাশ অসাধ্য । 

ব্রমগডলে-__দ্বাদশবনের মধ্যে প্রথমেই মধুবন । বিশ্বব্যাপী হরি 

এই স্থানে মধু নামক দুক্জ্র় দৈতাকে বিনাশ করিয়া মথুরাবাসীদিগকে 

যাবতীয় আপদ হহতে উদ্ধার করিয়াছিলেন । বাত্রীগণ সেই বিপদভগ্কন 

পপ শপ পপ - সপ শী সপ পি ইস ৮০০৯০ পপ পপ পোপ 



সস 

২৩৬ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 
পাপা পশলা পালা পাপিসপা পিপাসা 

ব্রীমধুহদনের লীলা স্থান একবার দশন কারিয়া নন্নন ও জীবন চরিতাথ 
বোধ করাবেন । 

মথুরা সহরে অধিকাংশ ধন্মশালা, দেবালএ, তীর্থ ঘাট সকল মহ. 

রাজ তভরতপুরাধিপতি, জয়পুপাধিপতি ও মপরাপর ভাগ্যবান পুরুষ- 

দিগের দ্বার! শিশ্মিত হ£য়া এই সঃবের এক অপুর্ব শ্রীধারণ করাভয়া- 
ছেন। যমূন। নার পরপারে পুলের উপর হহতে মথুর। সহরের দিকে 

দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে যেন কাণী সহর বলির। ভ্রম হয়। কেন না, কান 

সহরের পুণের পরপার হইতে যেরূপ মোগল সমাট উরগ্ষজেবের মস- 
গিদ্দ শোতার দৃশ্ত দোথতে পাওয়া যায়, এখানেও ঠিক সেইব্ধপ তবীহাব 

মস্জিণ শোভার কাই দেখিতে পাওয়। বায় । ঈতিহাস পাঠে জানা 

যায়__ প্রসিদ্ধ চীন পারব্রাজক “হিউয়েন সাং” মখুরার বিভব অশ্বর্যা ও 

মন্দিরাদির আশ্চধ্য শিল্পনৈপুণা দশনে বিশ্ম়পুলকে অভিভূত হয়া 

ছিলেন এইরূপ আবার ধিথ্যাত গ্রীক এঁতিহাসিক মিঃ টলেমি মথুরাব 

ধনৈশ্বর্যার কাণ্ড অবলোকন করিয়া ইহাকে (116007019, 01 07 

0005 । অর্থাৎ অমরাপুরী বলিয়! বর্ণন। করিয়াছেন । 

য্ুনা-বাগ 
মথুরায় শেঠবংশের ইহাও এক অপূর্ব কান্তিস্তস্ভ। যমুলাতীরের 

উপরিভাগে এই বৃহৎ বাগানবান্ডীটি আপন শোভা! বিস্তার করিয়া 

অগ্যাপি তাহাদের মহিম। প্রকাশ করিতেছে । পূর্বে এই মনোহর 

উদ্ভান মধ্যে পৃথিবীর অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ফল, পুষ্প, লতা, বৃক্ষ এমন 

কি পণ্ড, পক্ষী স্থান পাইয়াছিল, আরও মিউজিরমের ন্ঠায় নানা প্রকার 

শিল্পপাত দ্রব্য পর্য্স্ত মংগৃহীত ছিল, কিন্ত বর্তমানকালে ইহার মধ্যে | 



পাপা চাপ সপ পাপা 

কেবল কয়েকখানি ছবি, হিমঘর, কৃত্রিম পাহাড, ঝরণা, সরোবর, 

দুইটী শিবমন্দির ও এক স্থানে কাচ-ঘরের মধ্যে নানা জাতীয় লতা, 

গুল্ম অবস্থান করিয়। তাহাদের মহিম। (কাশ কারতেছে। পাঠক- 

বর্ণের শ্রীতির নিমিত্ত এহ বমুনাৰাগের একথানি মনোমুগ্ধকর চিত্র 

প্রদণ্ড হইল । 

যে মথুরাকংসের নিমিত্তই প্রসিদ্ধ। যে কংসরাদ্কে বিনাশ করি- 

বার কারণ অনাদিদেব পূর্ণবঙ্গ স্ব্ং শ্রীরুঞ্চ নামে নরাদেহ ধারণ করতঃ 

_ পিতামাতা ও পুরবাসীগণকে কংসের যাবতীয় যন্ত্রণা হইতে পারন্থাণ 

করিয়া এই পুরী পবিত্র কাঁরয়াছেন, সেই কংম কিরূপ প্রকারে বিনাশ 

হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপূ বিবরণ প্রকাশিত হইল। 

কংস বধ 
ভগবান আরুষ। মবনাতে অবতীর্ণ হইবার পর--একদ! দেবধি 

নারদ কংসসবীপে উপনীত হইয়া বলিলেন, প্হে রাজন্। দেধকীর , 

অছুম গর্ডে যে কন্ত1 হ*য়াছে বলিয়া শ্রবণ করিতেছি, বস্ততঃ এ কন্তা 

দেবক'র গর্ভজাত কন্ঠ! নয়, সেটা নন্দরাণী যশোদার কন্যা-_-ইহ। স্থির 
জানিবেন। দেবকাতনয় পামকুষ্চকে বন্ুদদেব তোনার ভয়ে গোপানে 

গোকুলনগরে গোপরাঞ্ নন্দালয়ে রাখিয়া নিশ্চিন্তমনে অবগ্তান 

করিতেছেন। মামি অবগত মাছি, তোমার যে সমস্ত বিশ্বস্ত চরগণ 

তাহাদের সঞ্ধানে গিয়াছিল, এ দুইজন বালকের হস্তে তাহারা সকলেই 

বিনষ্ট হইয়াছে-ইহাতে কফি বুঝিতে পারিতেছ না যে. তোমাকেও 

উহাদের হস্তে মরিতে হইবে ?” | 

ইহ শুনিয়া কংস ক্রোধান্ধ হইয়া বন্থদেব বধার্ধে শাণিত অনি 



২৩৮ তীর্ষ-ভ্রমণ-কাহিনী 
শা 

উত্তোলন করিবার উপক্রম করিলে-__নারদ মুনি তাহাকে নানাপ্রকার 

উপদেশ প্রদানপুর্ব্বক শান্ত করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । 

ছুরাত্মা কংদ তখন মনে মনেঞ্টচাবিলেন যে, আমার তগ্রী ও বন্মুদেবকে 

এক লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া কারাগারে নজরবন্দী রাখাই শ্রেয়: 
বিবেচনা করি। এইব্প স্থির করিয়া তিনি তদনুরূপ করিলেন 

এবং ভোজপতি ও অমাত্যগণকে ডাকাইয়া বলিলেন, «হে বীরগণ' 

নারদ মুখে শুনিলাম_-রামকৃষ্ঞ নামে যে দ্রই পুত গোকুলে নন্দালয়ে 

বাস করিতেছে, এঁ ছুজনার হস্তে আমার মৃত্যু হইবে । অতএব আমার 

উপদেশ মত তোমর! সত্বর মল্লরঙ্গ নির্মাণ কর; ছলে, বলে, কৌশলে 

যষেকোনরূপে পারি, তাহাদিগকে এই বাল্যকালেই এখানে আনয়ন- 

পূর্বক নিঃসহায় অবস্থায় বিনাশ করিতে হইবে; যে মল্লরঙ্গ প্রস্তত 

হইবে__তাহার ঘারদেশে অযুত বলশালী কুবলযপীড়কে স্থাপন করিয়া 

তদ্থার। তাহাদের বধ করিবার চেষ্টা কর, উহাতে ত্র বালকগণ ষে 

আমার দ্বার! হত হইয়াছে, তাহা কেহ জানিতে পারিবে না। যজ্জের 

, ভাণ করিয়। চতুর্দিকে কৃত্রিম যন্ত আরম্ভ কর। সেই যজ্ঞে-_গোপ- 

রাজসহ রামরুষ্কে এখানে নিমন্ত্রণপূর্ব যে কোনরূপে--মাপন 

কার্ধাসিদ্ধ করিয়৷ আমার চিন্তা দূর কর।” 

অন্থুরশ্রেষ্ঠ মহাবীর কংস এইরূপ উপদেশ দ্িখ! তৎক্ষণাৎ অক্র,রকে 
আহ্বান করিয়া বলিলেন, “হে সুহাদ। মামার বিপদকালে তুমি 

সৌহার্দের পরিচয় দাও। বন্থদেবের রামকৃষ্ণ নামে যে ছুই পুত্র নন্দগৃহে 

অবস্থান করিতেছে, আমার মথুরাপুরী এবং ধনুর্যজ্ঞের শোভা দশন 

করিবার অছিলায়-_তাহাদগকে "ত্বর সসন্তরমে এখানে আনয়ন কর, 
অধিকস্ড অমার উপদেশ মত মহারাজ নন্দ প্রভৃতি গোপদিগকে উপ- 
চৌকনসহু কৌশল করিয়া আনয়নপূর্ববক প্রিয় হ্রদের কার্ধ্য সম্পন্ন 



ংস. বধ | ২৩৯ 
কাপ 

কর। তুমি তাহাদের এখানে তুলাহইয়া আনিতে পারিলেই আমি 
কুবলয়পীড় (হস্তী) দ্বার। এ দুই বালকের প্রাণসংহা+ করিয়া সকল চিন্ত। 

দুর করিব। যদি ইহাতেও তাহারা কোনরূপে রক্ষা পায়, তাহা হইলে 

বজ্জমম মল্লগণ দ্বারা নিশ্চয়ই রামকৃষ্জকে শমন ভবনে প্রেরণ করিব” 

পরম টবষ্ণ অক্রর--কংসের দূরভিসঞ্ষি শ্রবণ করিলে তাহার 
বিনাশকাল উপস্থিত স্থির জানিয়া--সেই পৃণসন্ধ তেজোমর শ্রীকৃষ। 

চরণে প্রণত হইয়া বথারোহণপৃর্বক গোকুলনগরে নন্দগৃহাভিমুখে ধাল্রা 

কারলেন। 

এদিকে নারদ খধি--শ্রীকুষ্ণের নিক্ট উপাস্থত হয়া তাহার স্তব 

করিতে করিতে নিবেদন করিলেন, প্প্রতভা। আপন রজরূপী দৈতা 

ও রাক্ষলগণকে বিনাশ এবং সাধুপগকে রক্ষার নামন্তহ পথবীতে 

অবতীর্ণ হহয়াছেন । যে কেশী-দৈতোর ওয়ে ব্রজধাসী ও দেবগণ সতত 

কম্পান্বিত হইতেন, আপনি অনায়াগে দেই তক্জন কেশী-দৈত্যকে 

বিনাশ করিয়াছেন । হে জগতপতে 1 এক্ষণে আশা করিতেছি, আপনি 

শীপ্রই চাণুর, মুষ্টিক, গজ ও কংসকে সংহার করিবেন; তৎসঙ্গে শব্ধ, 
বন, মুর, নরক প্রভৃতিকেও বিনাশ কারবেন। এইরূপ নান! বিষয় 

উল্লেখ করিয়। নারদ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন 1” | 

লঙ্গেশ্বর রাজ। বিভীষণ ও মহাপরাক্রমশালী কিকিদ্ধ্যাপতি স্গ্রাব 

--একদ। দূত মুখে অবগত হইলেন যে, “পৃর্ণবন্ধ” লীলাবশে পুনর্ধবার 

নরাকারে রামকুষ্জ নামে এরায় অবতীর্ণ হইয়া গোকুলনগরের নন্দালযে 

অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু তুর্জনয কংসাস্থর তাহাদের বাল্যাবনস্থার 

আপনালযে নিমন্ত্রণের ভাণ করিয়া-কৌশলে আনয়নপূর্ববক বিনাশ 

করিবে । এই ছুঃসম্বাদে অজ্ঞ সুগ্রীব অধীর হইরু! শ্রীরাম রণ ধ্যান 

করিতে করিতে সসৈন্তে তাহাদের সাহায্যের নিমিত্ত গোকুলনগরে 



উপস্থিত হইলেন, কিন্ত ধন্মাত্সা বিভীষণ-__পৃথ্ব হহতেই তাহাদের বিক্রম 

অবগত ছিলেন, স্থতরাং কেবল তাহাদের শ্রাচরণ বন্দনা করিবার অভি- 

লাষে তিনি তাহার বীররাক্ষস সৈন্গণসহ পুস্পক রথারোহণে তথায় 

উপস্থিত হইলেন। এইবূপে গোকুলনগর ভক্তগণের শুভাগমনে পরি- 

পূর্ণ হইতে লাগিল। অন্তধ্যামী ভগবান তক্তগণের আগমনবার্তা অন্তরে 

অবগত হইয়া পথিমধ্যে এক স্থানে শ্রীরাম লক্ষ্মণরূপে অবতীর্ণ হইয়। 

তাহাদের পূজা গ্রহণপুব্বক ভৃত্তে'র আশা পুর্ণ করিলেন । এদিকে পুর" 

বাসীগণ বিভীষণের এ সকল বীররাক্ষল সৈম্ঠগণকে--কংলের চর অনু- 

মান করিয়। ভীতমনে তাহাদের একমাত্র ত্রাণ কর্ত। পামকষ্ণের শরণা- 

পন্ন হইলেন । তখন শ্রীরুষ্ণ তাহাদের একে একে সকলকে আলিঙ্গন- 

পূর্বক মধুর বচনে তুষ্ট করিয়া বিভীষণকে লঙ্কাপুরে প্রস্থান করিতে 

আদেশ করিলেন, কিন্তু স্থগ্রাব সৈম্তের কোনরূপ আপত্তি না পাইয়া 
তাহাদিগকে তথান্ অধগ্থান করিতে আন্ঞা করিলেন । এইরূপে কপি- 

সৈম্তগণ তদবাধ ব্রজমণ্ডলে স্থান প্রাপ্ত হইয়া মনের ম্থথে তাহাদের 

নিত্য পুজাচ্চন করিতে লাগিল । এখানে একটী প্রবাদ শুনিতে পাওয়া 

যাধ-ব্রআ্মগুলে কোন ব্রজবাসী 'প্রাণত্যাগ করিলে তাহারাই বানর- 

রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, উহা কল্পন। মাত্র । 

এদিকে জগচ্চিস্তামণি-_-নারদের সুথে এই সমস্ত বিষয় শ্রবণ 

করিয়া তনি কি নিমিত্ত নরদেহ ধারণ করিয়াছেন, উহ1 একবার চিন্তা 

করিলেন এবং মথুর1 যাত্রার নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। অপরদিকে ভক্ত- 

প্রবর অক্রর রথারোহণে যথাসময়ে নন্দগৃহে উপস্থিত হুইয়। ভক্তিসহ- 

কারে তাহাদের উভয়ের শ্র/রণ ধন্দনাপুব্বক আপনাকে চরিতার্থ বোধ 
করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভক্তের বাসন। পূর্ণ করিয়া তাহারা 

মধুরাপুরীর কুশল দ্রিজ্ঞাসা করিলে-_টৈষ্ণবচূড়ামণি অক্রর বথাবখ 
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কংসেপ মন্ত্রণা সকল প্রকাশ করিলেন। তত্শ্রবণে তিনি মৃদ্হাত্যসহ- 

কারে মহারাজ নন্দেও নিকট নথুরাপুগীর শোভা এবং ধনূর্বজ্ঞ-স্থান 

দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন । গোপরাঞজ নন্দ শ্রীকৃষে্ঃের 

মায়া বুঝিতে ন। পারিস রামকুষ্জকে সন্তষ্ট করিবার নামত অধীনস্থ 

গোপবুন্দকে শকটারোহণে মথুরা যাত্রার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে ন্মাদেশ 

করিলেন তৎপরে হচ্ছাময়ের ইঙ্গিত প্রাপ্ডে অক্র,র-_তাহাদিগকে 

ইক রখারোহণে মথুবা যাত্রা করিলেন । ্ 

রামকৃষ্ণ এহরূপে মথুরায উপাগ্ৃত গহনা দেখিলেন, এক রঞ্জক-- 

উ্তম উত্তম বস্ত্র নকল লইয়া কংনাপয়াতিমুখে গর্ঘভরে অগ্রনর হুই- 

(ছে, তদ্দর্শনে শ্রীকুঞ্ত প্রথমেই তাহার নিকট কিছু বস্ত্র যাঙ্কা! করি- 

লেন ; কেন না, তিনি পৃর্ধেই অবগত হুইয়াছিলেন থে, ত্ী সকল বস্ত্র 
ঠাহার মাতুল কংসরাজার? মাতুলের সম্পত্তিতে শ্লাম্পের নিশ্চয়ই অধি- 

কার শাছে__তাহ তান রঞ্জকের নিকট বস্ত্র চািয়াছিলেন, কিন্তু 

মোহাচ্ছন্ন রজক দেহ নবগলধর গ্রামপ্ধপধারা শ্রীকষ্চের মায়াপ্রভ(বে 

তাহাকে চিনিতে না পারয়। রোধান্বতকপণেধরে নানাপএ্রকার ভয় 

প্রদর্শন, এমন কি তাহাকে তিরস্কার পনান্ত করিতে কুষ্ঠিত ন৷ হইয়া সে 

যে কংসরাঞ্জের রঞ্জক--উহাই প্রকাশ কগিয়। আন্কাশন করিতে 

লাগিপ। শ্ীকষ্চ রজকের আচরণে ক্রুদ্ধ হৃইয়। হস্ত দ্বারাই তাহার মস্তক 

ছেদন করিয়া আপন মাহম। প্রকাশ করিলেন। তদশনে রজকেপ অন্থ- 

টরের! প্রাণভয়ে তথায় বন্ত্রাদ ফেলির়াই “হা-_মা--কা” “হামা 

ক” এইরূপ অস্পষ্ট শব্গ উচ্চারণ করিচ্চে কগিতে কংসরাজের শরণাপন্ন 

হুইপ । তখন রামক্চ-_সলুখে মাহুলের সম্পত্তি পাহয়৷ জাপনাপন 

পছন্দানুষারী উত্তম উত্তম পরিচ্ছদ গুলি পরিধান করিয়া নিকটণ্ক এক 

মালাকরের বাটীত্তে উপস্থিত হকলেন। মালাকর এ বালকছুর়ের আপ- 
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রূপরূপ দর্শনে মোহিত হইয়া সাধ্যান্থলারে তাহাদের উভয়কে লঙ্ভিন 

করিলে-__তাঠারা মনের হুথে মথুরাপুরীর শোভ। দর্শন করিতে লাগি. 

দেন। এইরূপে তাহারা কিয়দ্দুর অগ্রসর হইবামাত্র এক যুবতী ( কুজ। 
ছুনারী কে খিলেপন হস্তে রাজবাড়ী যাইতেছে দেখিয়া উভয়েই 

তাহাকে বলিলেন, পনুন্দরি! তুমি আমাদিগকে উত্তম অনুলেপন দান 
করিয়! সুসজ্জিত কর ।” | 

কুজ।-পুর্বা হইতেই বলরামের রূপে মুগ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে 

শ্রীকষ্চের মধুর বচনে আরও মোহিত হইয়া বিনা আপত্তিতে তাচাদের 
উভয়কেই সাধ্যানুসারে অন্ুলেপন করাইবার সময় স্পর্শ সুখে আত্ম- 

হার] হইয়। একদিনের জগ্ঠ তাহার আলয়ে অবস্থান করিতে অন্ররোধ 

করিতে লাগিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তখন যুবতীকে আশ্বাস প্রদান করিয। 
সে দিবদ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। 

এইব্ধপে তাহার সুসজ্জিত হইয়া রাজপথের শোভা দেখিতে 

দেখিতে বঞ্তশালায় উপান্থত হইয়াই স্ম্বুথে এক ইন্দ্রধনুর স্তার অপুবৰ 

ধঙ্গ শোভা পাইতেছে দেখিরা-_শ্কৃষ্ণ কাহাকেও কিছু লিজ্ভাসা না 

করিয়া! আপন মনে এ অদ্ভূত ধন উত্তোলন এখং জ্যা-রোপণপসহুকারে 

আকর্ষধণপূর্ধক জবলীলাক্রমে উহ দ্বিথণ্ডে বিভক্ত করিলেন। ইহাতে 

এক তরক্কর শৰা উত্থিত হইয়! কংস হৃদয় ব্যথিত করিল। ধনু রক্ষকেরা 

এই অন্ভুঠদৃগ্ত অবলোকন করিয়া চমত্কৃত হহল, কারণ যে ধনু পুরা- 
কাল হইতে কখন কোন বার নড়াহতে সমর্থ হন নাই, আজ কিন 

এক সামান্ত বালকে উহা! খণ্ড খণ্ড করিতে সমর্থ হইল । রক্ষকেরা 

রাজার নিকট কৈফিয়ৎ দিবার ভয়ে একযোগে সকলে মার মার শবে 

বালকম্বরকে আক্রমণ করিলে- শক ক্রুদ্ধ হইয়া এ তগ্র ধনুর 
সাহায্যে সেই সকল রক্ষকগণকে বিনাশ করিয়া আপন বাহুবলের পরি. 



এগ বধ ২৪৩ 
পিশাকদাশিসট শা? শিপকি্ীশি পাপন ০ 

সত 

প্রধান করিলেন । রাজা কংস--এই ধকল অদ্ভূত ব্যাপার শ্রবণ 

রিয়া মনে মনে ভীত হইলেন এবং আত্মরক্ষ। করবার জন্ত তীহার 

উম উত্তম বাছাই বলিষ্ট অগ্ু১রগণকে সত্বর রামকুঞ্জচকে বিনাশ কর 

বার জন্ঠ প্রেরণ কারলেন। কালের গতি কে রোধ করিতে পারে-_ 

যেকৃঞ্চ এই সকল অগ্ুবদিশকে খিনাশ করিবার নামত্তই নরদেছ 

ধারণ করিয়াছেন, তাহারনকটাক এহ সকল যোদ্ধা।দগের বলাবক্রুম 

প্রকাশ পাহতে পারে ? বলাবাহুল্য, এবারও তিনি অনায়াসে এ দক্ণ 

সৈম্তদ্দিগকে বিনাশ কারয়া তথ হহতে ন্স্থশরীরে শিঙ্তান্ত হুইয়। 

ক্র,রালয়ে বিশ্রাম-ম্থখে রাত্রযাপন করিলেন। 

অনুররাঞ্ কংদ খন শ্রবণ কারলেনযে, এ সামা বালকথর 

তাহার বাব ঠীয় বার অনুচরদিগকে দংহার করিরাছে, যাহাদের বাছু 

বলে ব্রিভুবন দতত কম্পিত*্হহত, আজ িন। তাহার। সামান্ত ক্ষ 

প্রাণীর হায় রণক্ষেত্তে প্রাণভ্যাগ করিল। কালের ক বাত গতি! এহ 

সকল বিষয় তিনি যত ভাবিতে লা'গলেন,৩ *ই ভীত ইহতে গাগিলেন, 

এমন কি এই ভাবনাতেই তাহাকে উন্মাদ হস্ত হহতে হহল, আবার 

সেই রাত্রিতে তিনি জাগ্রত ও স্বপ্ন।বস্থায় মুঠ্যুর ববিধ দুলক্ষণ দেখিতে 

লাগিলেন । এইরূপে অতি কণ্ঠে ব্রাঞ অতিবাহিত করি! রন 

প্রভাত হইবামাত্র রান্জা মন ক্রীড়ার মহোৎসব আব করতে আাদেশ 

দ্রিলেন। আজ্াপ্রাপ্তে বীরপুরুষের। বথাস্থানে পঙ্গহানের পুজা, মঞ্চ 

এবং তোরণছ্ব।রগুলি পুষ্পমাল) ও পতাকা দ্বাগ স্থুশোভিত কারয়া 

অপূর্ব শোভার শোভিত করাঠনেন। তখন চিরথানু বে রনস্থলে 

মুছমুহুঃ তুর, তোর ও নানাবিধ রণবাদ্ বাঞ্জিতে লাগপ,ঙ্ছ, কয় 

ও নান। জাতি পুববাসীগণ আপন আপন দিদ্দিষ্ট গানে ভপাবষ্ট হহপে 

-_ছুরাত্মা রংস অমাত্যবর্থে পরিবেষ্টিত হইয়। বরাক্মমঞ্চে উপবেশন করি- 
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লেন । চাণুর, মুষ্টিক প্রভৃতি বীরযোদ্ধাগণ মল্লবেশ ধারণ করতঃ প্রাণের 

শাশা পরিতাগ করিয়া তথায় উপস্থত হইবামাত্র__চত্ুদ্দিক হইতে জর 

ধ্বনিতে পবিপূর্ণ হইতে লাগিল । এহরূপে সেই সকল বীরগণের একত্র 
লম্মিলনে রণস্থল যেন প্রলয়মুত্তি ধারণ করিল। 

রামকুষ্ণ উভয়ে--পরামর্শ করিলেন, ইতিপূর্বে আমরা যখন ইন্র 

ধনুর্ভগপূববক বলপ্রকাশ করিলাম, উহা চাক্ষুন করিয়াও রাজা আম- 

দের পিতামাতাকে কারাম্ক্ত করিলেন না, অধিকস্ত গর্বভরে আমা- 

দের 'বনাশোগ্ঠোগ করি পেন, তখন তিনি মাতৃল হইলেও তাহার 

বিনাশে আমাদের কোনরূপ পাপ স্পশশাবে না। এইরূপ মক্তি হৃঈ- 
তেছে, এমন সময় রণস্তল হইতে ঘন ঘন দুন্দুর্ভর শব হইতে লাগিল, 

এ শব শ্রধণ করিয়! হারা উভয়ে 'একগোগে রণস্তলে উপস্থিত হইয়। 

দেখিলেন, হস্তীপকচালিত “কুবলয়পীড়” দ্বারদেশে অবঙ্গান করিতেছে । 

শ্ীকৃষ্ণ এ হস্তীচালকের দুরভিসদ্ধি বুঝি£ত পারিয়া ত্বরায় মল্লধেশ ধারণ 

করতঃ উহ্থাকে সম্বোধনপুর্বক বলিলেন, ওহে তস্তীপক ! আমাদিগকে 

. সক্ঞন্থান দর্শন করিতে দাও, নতুবা হন্তজীনহ তোমাকে শমনসদনে প্রেরণ 

করিব। ততশ্রবণে চালক আরও কুপিত হ্য়। কুবলয়পীড়কে-_ 

শ্রীকুষ্ের দিকে চাগিত করিল, গজরাজ শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে পাইয়া 

মাপন শুণ্ড দ্বারা তাহাকে বেষ্টন করিলে--শ্রীহরি তাহার সকল বল 

হরণ করিয়া (নজবলে সেই ভস্তীকে ভূমে পাঠিত করিলেন, অধিকস্ত 

তাহার দন্ত উৎপাটিত করিস এ দশ্ভাঘাতেই তাহাদের উ ₹য়কে বিনাশ 

করিলেন! ততৎপরে সেই দত্তস্ন্ধে সাক্ষাৎ কৃততান্তের হায় রুধিরাক্- 

কল্লবরে বলব্ামে€ সনহত বজ্জস্থলে প্রবেশ করিলেন । 

চাপুর তখন রামকৃষ্তাক সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “হে বালকদন়। 

তোনর। উওয়েই খাহ্ষুদ্ধে দক্ষ, কংসরাজ ইহ] অবগত হইয়া পরীক্ষার 
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নিমিত্ত তোমাদিগকে এখানে নিমন্ত্রণ করিয়া মাহবান কিয় 

ছ্বন |”. | 

তহা শুনিয়] শ্রীকৃষ্ণ ঈষং হাস্ত করিয়া বলিগেন, হে বীর! আমর! 

বনঢর (গোকুল অরণ্য মধ্যে স্তাঁপত ) ও বালক এবং কংসরাজারই 

গড়া । তিনি যাহা আদেশ করেন, উহ সামাদের পক্ষে অনুগ্রহ মান্্র। 

আমরা বালক,এই নিমিত্ত তোমাদের রাজার নণকট নিবেনন,আমাদের 

সমান বলশালী বালকদের সহিত ক্রীড়া করিতে প্রার্থনা করিতে ছু, 

ইগাতে এই সভ'দদদিগের কোনরূপ মধন্দম হহবে না। হ্রীকঞ্চ কংসের 

বারমল্লদিগকে দেখিয়া_-ভয়ে এপ বলেন নাই) কেন না, যে কু 

গহজ্ে ইন্দ্রধনুর্ভঙ, কুবলয়পীড় হস্তী ও খ্যাতনামা যোক্কাদগাকে অব- 

নীগাক্রমে বিনাশ করিলেন, এক্ষণে যে হন এই কল মল্পদিগকে 

দেখিয়। ভীত হইয়া'ছলেন,প্ভাহা কথনই সন্তবে না। ভাহার একা 

হচ্ছ হইয়াছিল, বুথ। জীবহিংসা না করিয়া যে উন্দোশে তিশি এখানে 

আসিয়াছেন--উহ্ভাই দিদ্ধি করা; কিন্তু কালের গাতি কে রোধ করিতে 

পারে, যুত়াকাল টপস্থিত হইলে কেহ কোন বাধা মানে না। প্রমাণ. 

স্বরূপ দেখুন, এঠ মরগণ তাহার উপদেশ বাকো মপযুদ্ধ প্রতিনিবৃত্তির 

পরিবর্তে বরং অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল, হুতরাং 

ভীস্কার৷ বাধা হইরা বনৃক্ষণ মললযুদ্ধ ক্রীড়ায় নিরত থাকিয়া একে একে 

যাবতীয় মন্্রগণকে ধিনাশ করিলেন। 

কংসরাভ তদদর্শনে রণবাগ্ঘ নিবারণ করাইয়া উন্মাদের ন্যায় হিতা- 

হিত ভ্ঞানশূন্য হইয়া উচ্চৈঃস্থরে খলিতে লাগিলেন; "এই বালফ ছটাকে 

মধুর নগর হঠতে দুর করিয়া দাও, য সকল গোপ ইহাদের মহিত 

এখানে আপিয়াছে, তাহাদের ধনসম্পত্তি সমস্ত লুট করিয়া ল€, দুষ্ট 

বসুদেবকে ,মামার সগ্ুথেই শীস্ত বিনাশ কর? পিতা-আমার পর্পক্ষ- 
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পাতী, অত এৰ উগ্রসেনও তাহার অন্থচরগণকে নির্দায়তাবে সংহার 

কর ।” 

শ্রীকৃঞ্ণ-_কংসের গ্রবূপ মহঙ্কারপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়। ক্রোগে 
কম্পিতকলেবরে এক লম্ষফে রাঙ্গনঞ্চে আরোহণ করিলেন, তখন কংদ 

মে মৃত্যুরূপী কুষ্কে সমীপবন্তী “দখির়। ত্বরায় অসিবশ্ম গ্রহণপৃর্র 
দধার্থে পস্তত হইলেন; ইভাবসরে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে রাজমঞ্চ হইতে 

ভমে নিক্ষেপ করতঃ কংসের উপর আপনিও পতিত হহয়। পেসন 

করিতে লাগিলেন । এইরূপে ষখন তাহাদের উভয়ের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ 

হ₹ইতেছিল. দেই সময়ে কংসের অঙ্টত্রাতা এককালে সকগে মিলিত 

হইয়া শ্রীরুষ্ণকে আক্রমণ করিল। রোহিণীনন্দন_-এহ গছিত কনে 

বাধ! দিবার জন্ত এক! তাহাদিগকে বিনাশ করিয়! দর্শকবৃন্দকে স্তত্ভিত 

করিলেন । এবার রামকুষ্ উভয়ে মহাবীর কংসাক সংহার করিতে 

পরবুত্ত হইলেন ; ঠিক পরী সময় সর্বাসংহারকারী পার্ব ভীপতি-_ পৃথিবী 

তেদ করিয়া সভা স্থলে রামকৃষ্ণচকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “হে 

বীরদ্বয়! একের লহিত উভয়ে মিলিত হুইয়! যুজ নিয়ম বিরুদ্ধ । এরূপ 

অন্তায় কাম্য কৰিলে সবর্বজনে অপষশ কীর্তন করিবে-_মতএব 

আমার উপদেশ মত একের সহিত একজনে যুদ্ধ করিয়। আপন বিক্রম 

প্রকাশ কর," এইরূপ উপদেশ দিয়া তিনি অন্তহিত হইলেন। তখন 

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কংসরাজকে বিনাশ করিরা শঙ্করের আদেশ পালন করি- 

লেন। 

হুরাত্বা কংস এইরূপে বিন হইলে-_আকাশ হইতে হুম্দুতি 

বাঞ্ধিতে লাগিল। ব্রক্গা, রুদ্র, ইন্ত্র প্রভৃতি দবগণ রামকষ্ণের উপর 

পুষ্পবর্ষণ ও তাহাদের স্তব করিতে লাগিলেন। এবার রামকৃষ্ণ স্বাধীন 

ভাবে প্রথমে দেবকীর শৃতঙ্খলবন্ধনমোচন করাইয়া! কংসাদির বণিত। 
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দার! যথানিয়মে তাহাদের আস্তোষটিক্রিয়া সম্পাদন করাইলেন এবং 

দ্ধ উগ্রদেনকে  শৃন্ত সিংহাসনে অভিষেক করিলেন। 

মথুরা দহরের পশ্চিম ভাগে ভূতেশ্বর মহাদেবের মন্দির বিরাজিত। 

স্ব কংস ইহার প্রতিষ্ঠাতা । কথিত আছে, কংসঝাজ নিত্য এই 

দেবকে ভক্তিনহকারে পুজার্চনা করিতেন । ভাদ্র মামে যে সকল 

যাত্রী বন পরিক্রম করিতে যাত্র। করেন, তাহারা সকলেই এই মহা" 

(দকে দর্শন কারতে সক্ষম হন, কিন্তু ধাহাঞ কেবল মথুরায় মালেন, 

ঠাহাদের মধ্যে আনেকেই ভগবান ভৃতেশ্বর মহাদেবকে দন করিতে 

পান ন1। উহার গধান কারধ এই যে,সঞ্লেঠ ঠ মন্দিরের সন্ধান 

পান না; অতএব মথুরায় উপান্থত হইয়া আপন পাগার সাহাধো এই 

(বের অনুস্ানপূর্ববক তাহার পৃরার্চনা করিবেন। প্রবাদ_মথুরায় 

টপচিত হঠয়া এই ভূতেখরদেবের অন্ন না রিলে তিনি ভক্কের 

সকল ভীথফণহ হরণ কারয়। থাকেন। 

কফ্গঙ্গা 

মানব পঞ্চচীর্থে স্নান করিয়া যে ফললাত করেন, মথুরায় কৃ 

গঙ্গ।" নামে যে বিথাত তীর্থ বিরাজমান আঙে--উহ্থাতে গান করিলে 

অপর তীথ স্থানাপেক্ষা দশগুণ অধিক ফগলাত হয় দশহর। দখলে 

এদেশসাসী বহু সংখ্যক লোক তথায় স্নান কার॥া মাপণাপিন মুক্তিপথ 

পরিষ্কার করিয়া থাকেন। 
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কৃষ্ণগঙ্গীর কি্বদন্তী এইবূপ ;-- 

একদা শ্রীকৃষ ও বলরাম যমুনাতীরে স্বন্ব বস সকল টাবণ 

করিতেছিলেন, সেই সময় কংস চর এক দৈতা--বতৎসরূপ পারণপুন * 

তাহাদের বংসগণের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। শ্রীরুষ্খ দৈত্দার 

মায় জানিতে পারয়' বলদেবকে উভ' দেখাহলেন 'এবং সহসা ছাহাও 

পশ্চান্ভাগের দ্বইটা পদ ধারণ করিয়া শন্তমার্গে ঘুরাতে ঘুরাইতে এক 

কপিখ বুক্ষে নিঙগেপ করিয়! দৈত্যাকে সংভার করিণেন 

অনন্তর তাহার বয়স্তগণ উপহাসচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিল,“নখ 

বৎসাসরকে বধ করায় “তামার গোহতা। পাপ হভরাছে, অতএব গঙ্গা 

ন্নানপৃর্ব্বক তুম এই পাপ হইতে মুক্ত হ৭1” শ্রীকৃষ্চ বরগ্রগণ কর্তৃক 

এইনপ আদষ্ট হ্লে--তিনি গঙ্গাদেরীকে এ স্তানে আনঘন করিয়া 

তাহাতে স্নান্পৃর্বক নিষ্পাপ হইয়ািলন। এই নিমিন্ত এত ভীর্থের 

নাম প্কৃষ্গঙ্গ।" হইয়াছে! 

যে সফল যাত্রী এখান হঈতে গোকুল ( শ্রীরষ্ণের জন্ম স্থান) দশন 

করিতে ইচ্ছা করিবেন, তীহাতা মথুপা হইতেই গোপরাজ নন্দগৃহে 

যাত্রা করিবেন। মধুর! সর হতে গোকুলনগর মাত্র পাচ ক্রোশ দুরে 

অবস্থিত। মথুথাস্ত যমুনার পৃব্ব পার যাবতীয় স্থান-গোকুল নাঝে 

যা । ইঠার অপর নাম মহাবন । মচাবনের এই প্রশন্ত পথ মতি. 

ক্রম করিবার সময় কাম্যবনের শোভ' দর্শন করিতে ভূপিবেন না। 

কামাবন দ্বাদশবনের মধো চতুর্থ বন। 5ভারন্ঠায় সুন্দর বন-_ব্রঞ্জ- 

মণ্ডলে আর দ্বিতীয় নাই। কথিত মাছে, রাক্জ! যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় 

পথের ভিখারী হবার পর এই বনে বাস করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণের 

সহিত তাহার গ্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বাল্যকালে শ্রীকষ্ণের এই বন 
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মতি প্রিয় ছিল, এখানে শ্রীরুষ্ের অনেক লীলাস্তানের চিহ্ন অগ্তাপি 

দশন পাওয়া যায়, এমন কি এখানে অন্যান সহস্র তীর্থ বিরাজিত ; 

এতড্ডিন্ন কাম্যবনে গোপবালা যশোমতীর একটা রমণী সরোবর 

মাছে । ভক্তিপূর্বক এ সঝবরে ম্লান করিলে নন্দরাণার কৃপায় ভক্ষের 

মশাষ্ট ফললাভ হহয়া থাকে, 

কাম্যবনে--শ্রীগোখিন্দতীতর কূপ ও বেশভূষা দশনে আস্মঙারা 
£হতে হয়। মন্দিরের সন্নিকটে বুন্দাদবা এক মনে হ্রীরুষেেও ভপহ্যায় 

রহ আছেন। এ তীর্থে ১হ শ্রিগোবিন্গীউর প্রামুছ্িটা দশন করিতে 

“ত্যেক বাত্রীকে চার আনা ভেট দিতে হয়। এডি এহ বনমালো 

চীরাশীথান্ব অর্থাৎ ছৌরাণাটা কারুকার্যাবিশিঃ পশ্তরের থামযুক্ যে 

একটানুন্দর গৃহ আছে, উভার শিল্পনৈপুণা দশন করিলে চমক 

হততে হয়। ভক্ঞগণ কাম্য পনে আ'সয়া যেরূপে তক্তিপুর্দমীক হ্রগো বন, 

জীউর পুজার্চনা কারন, সেইরূপ এখানকার প্রতিষ্ঠিত কামেশ্বর- 

"দবকে 9 আচ্চনা করিত অপহেলা করিবেন নাঁ। 

যে সকল যাত্রী মথুরা হইতে 'গাকুল নগরের শোভা দশন করিতে 

ইচ্চা করিবেন-তাহারা মশ্বযান বা একায় মারোহণপু কযাত্র! কিয় 

থাকেন, কিন্তু যমুনার উপর যে পোল মাছে, ধর প্রশস্ত পোলটীর উপর 

দিয়া ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী, একা! গাড়ী, রেল গাড়ী এবং মনুধ্য 

দিগেব যাতায়াতের পুথক্ পৃথক স্থান নিদিষ্ট আছে; ভই পোলা 

পার হইবার সময় ষাক্রীদিগের নিকট হহতে যে কর ধার্ধ্য আছে, টা 

আদায় করিবার ভ্ন্ত রেল কোম্পানীর শোক নিষুক্ত আছে। গোকুল- 

বাসী পাণ্ডার নিকট উপদেশ পালাম, ষথায় পোহটা এক্ষণে স্তাপিত 

হইয়াছে, পূর্বে এই স্থানেহ কংসরাজের কারাগার ছিল, আর যে রেল 

পথটা ইহার উপর দিয়! প্রসারিত হইয়াছে--উহ?' বরাবর বৃন্দাবন 
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পর্যাস্ত গিয়া! শেষ হইয়াছে । আমরা সকলে পদত্রজে গ্রতোকে এক 

পয়সা কর দিয়া এ সেতু পার হইলাম এবং ইহার পরপারে ঘথায় ঠিকা 

গাড়ীর শাড্ড। আছে, স্থান হইতে কামাবন দর্শন ও গোকুলনগর 

াতায়াতের গাড়ী ভাড়া করিলাম । মথুরা নহর হহতে যে গাড়ীথানি 

৪২ টাকা ভাড়! ধাখা আছে, এখান হতে “ই গাড়ীথান ১॥০ টাকা 

ভাড়ার পাওয়া যার । ইহার প্রধান কারণ এহ ষে, প্রত্যেক গাড়ী- 

খানি এই সেতুর উপর দিয় যাতায়াত কাঁরলে তাহাকে ॥ আনা কর 

দতে হয়) এহানমি৭ মধুর] লহরের গাড়োয্ানেরা এ ॥* আনা কর 

দিয়া যাত্রীর নিকট ২২ টাক] উচ্চ হারে মাদায়ের চেষ্টা করিয়! থাকে। 

আর এক কথ।-_যে সকণ নাত্রী অপর ঠার্থ'স্থান হইতে প্রথমেই 

মথৃওায় মাপবেশ এবং শ্তাম$৩, রাধাকৃণ্ড, গারগোবদ্ধিন গ্রত্থাত 

তীর্ঘগুণর সেখা কারঠ আতলাষ কণেন। তাহার। ৬হ মধ্রা সহঃ 

হইতেই এ নকল তীর্ধগুলির সেবা করিতে ধাা। করিবেন, কারণ 

এখানে যেরূপ ভাল ভাল এক্কা ও ঘোড়ার গাড়ী ভাড়। পাওয়৷ যায়, 

বন্দাবন হইতে যাইলে সেরূপ সুন্দর একা ব৷ গাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় 

না-মধিকন্ত তথ। হইতে যাতায়াতের জন্ধ ভাড়াও অধিক দিতে হয়। 

চিিটিডিিটিিকি 
8৮755909698 
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গোকুল 

গোপরাজ নন্দভবন--গোকুলনগরের এক উচ্চ পাহাড়ের উপর 

অবশ্থিত। এ তীর্ঘে উপস্থিত হুইয়। দ্ধধের গোপাপ, ননীর পুত্তলী 

শ্লীরামকুষের মুন্তিত্বয়তক ভক্তিসহকারে দর্শন করলে-__তাছা'দণ রুপার 

মানব জীবনের সকল কষ্ট দুর হয়, মনপ্রাণ শীতল হয়। মহারাজ নন্দ 

9 মহ্ারাণী ষশোমতীর বা*্লল্যভাব চিহ্ন সকল গ্যাপ এখানে দশন 

করিলে প্রেমে পুলকিত হইতে হয়। বহু ভাগা ও পুণ্যকল ন! থাকিলে 

এ হেন পবিত্র স্তান, কাহারও ভাগো দর্শনলাভ হয় না। এই স্থান 

নন্দীশ্বর গ্রাম নামে প্রলিদ্ধ । যে নন্দীশ্বরে--জরা, মৃত, ভ্বেষ। কিংস, 

কোন কিছু নাই, যে স্থান__ঠেত্রিশ কোটি দেবগণের পূদনীর, যথা 

_-সকলই আনন্বময়, যে নন্দীশ্বরবাসীগণমাতেই-_মত্মস্থুখ বঞ্ছিত, 

অর্থাৎ সকলেই তথার শ্রীকৃষ স্বণে সুধী । বেখানে-_উপশ্থিত হইলে 

ভব্যস্ত্রণা দূর হয়, যে নন্দীশ্বর দর্শন করিলে_জন্মাস্তরে ভগবান নন্দী- 

শ্বরেয় ঈ্ীচরণে স্থান পাওয়া যায় । মানবগন্ম গ্রহণ করিয়! সেচ পুণামর 

স্থান একবার দর্শন কর। কর্তবা । 

গোকুলনগরে প্রবেশ পথের প্রথমেই গর্গমুনির প্রতিমৃদ্তিটার দর্শন 

পাওয়। যার, তৎপরে বন্ুদেব ও দেনকী--কংস কারাগারে বেকূপ বিধা- 

দিতাবস্থায় দিনযাপন করিতেন, ঠিক নেইবূপ তাহাদের মৃত্তি্বয়ের 
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মলিন মুখ দেখিলে পাষাণ প্রাণেও দয়ার সঞ্চার হইয়া থাকে । এই 

কারাগারের সন্নিকটে কংসরাজের বনু সংধাক মলী, ভাগাবতী বশোদা- 

দেবী, মহারাক্জ নন্দ. পর্জন্যতগাপ প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতাপিগের প্রতিমুষ্তিএ 

দর্শন পাওয়া যায়; এতত্তির কংসের পিসা-_বুদ্ধ উগ্রসেন ও শ্রীকৃষ্ণ 

নানাবিধ লীলাক্ষেত্ত “হাউবনে ঝাউ” ইত্যাদি যখন নয়নগোচর ভইবে, 

তখন আনন্দে "ধীর হইবেন । 

পঞ্জজন্যগোপ-_ইনি নারদ খ'ষর শিষ্য ও শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ 

চভিলেন। পুর্বে পর্জগ্তগোপ নন্দীশ্বরে বান কবিতেন, কিন্তু ছ্রাস্থা 

কেশী দৈনোব উৎপাতে বাধ্য ইয়া তিনি আত্মীয়লগজনগণের সহিত 

এখানে আগমনপুব্বক আত্মরক্ষা করিতে থাকেন” যাএীগণ অগ্যাপি 

এথানে সেই পুণ্যাক্মার মুগ্মর পণিমু্তির দর্শন পাইবেন । 

নন্দালয়ে- শ্রীকূষ্ণের জন্মগ্রানের নিফটেই একটা বুহৎ পুফবিণী 

বনু সংথাক প্রস্তর নির্মিত সোপানশ্রেণীতে শোভিত হইয়া পোতবা 

কুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে ; ইহার বিষয় কথিত মাছে, শ্রীকষেঃ 

অন্ম হওয়ার পর স্তিকা গৃহের বঙ্সাদি এই কুণ্ডে ধৌত করা হইয়া 

ছিল, এই নিমিন্ত উক্ত পুক্করিণীটা পোত্রা কুণ্ড নামে খ্যাত ভষ্টয়াছে। 

গোকুলবাসীর! ইহাকে একটা তীর্থ বলিয়। মান্য করিয়। থাকেন 7; এমন 

কি, অনেকে এঠ কুণ্ডের জল পবিত্র জ্ঞানে নান, কেহ বা স্পশ করিঝ়! 

আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিয়। থাকেন । ভক্তগণও অল্প সময়ের জন্য 

এই ভীর্থে উপস্থিত হুইয়৷ “গাকুলবানীদিগের স্যার হহাকে পবিত্র মানে 

করিয়া থাকেন। 

গোকুলে আসয়। যাত্রীগণকে সাধামত তিন স্থানে ভেট দিতে ভয় 

বথা_-১। আ্রীকুঞ্জ বলরামের, ২। মহারাজ নন্দালয়ে, ৩। পর্জজন্য 

গোপালয়ে। উপরোক্ত এই তিন স্থানে ভেট দিয় এখানকার পাণ্ড 
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ব্গবাসীকে অন্ধানহক্রে দক্ষিণাদহ ভোজনে তুষ্ট, তৎপরে অভাব 
পুক্ষ আট. আনা সফলের গ্রণানীস্বরূপ দান করিতে হয়। 

গোকুলে মহারাজ নন্দের খাটীর সন্নিকটেই, ব্রক্ষাণ্-ঘাট নামে 

একটী পৰি স্থান দোখতে পাওয়া যায়। প্রবাদ, একদা গোপ্রবালক- 

গণ--ছীকুষ্ণদহ্ ক্রীডা কৌতুক করিতে ক'রতে ধশোদা রাণীর নিকট 

সংবাদ দিল, “মা! তচোনথার কষ আজ আমারে সহিত খেলা করিবার 

মময় ক্ষুধায় কাতর হইয়া মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছে, মাঙ্গ কি তুমি 

তাহাকে কিছু খাঠতে দাও নাই 

শতশ্রবণে রাণী লাজ্জঠ ঠইয়। উগ্রমূত্ি ধারণ করিলেন, কিন্তু প্রিষ্ব 

দর্শন শ্রীরুষ্দের মুখখানি স্মরণ হইপামাত্র তাহার ক্রোধের শাস্তি হইল, 

স্নুতরাং তিনি ধীরপদে গোপালের নিকট উপস্থিত ৪ইয়া মধুর বচনে 

বঞিলেন, “গোপাল! $5* কি নিমিত্ত আজ মাটা খাইয়াছিন, তোর 

মায়ের ঘবে কি অভাব হুল চাদ ?” 

শ্রীরষ্জ জননীর মনোগন হাব অবগত হইয়া এক শীলা প্রকাশ 

করিবার শাভিলাষে বাশলেন, না মা-তোমার ঘরে কিসের আভ্তান 5 

এম মর্ম গ্রান্তকা ভক্ষণ কারব ?” ঘশোমতী হাহার কণার বিশ্বাস 

করিলেন 21, ইহা স্তর বুঝয়া তিনি পুনব্বার বাঁললেন, "ম1 1 মি 

মামার কপায় বিশ্বাস নং হণ, তাহা হইলে তুমি একবার আমার মুখের 

'.ঞবুটী দেপ।” এই কথা বলিয়াই তিনি আপন মুপব্যাদন করিলেন, 

তন রাণী এর হীরুষেের ক্ষত নুখ মধো সমস্ত বরন্ধা্ড দর্শন করিয়] চমৎ- 

ক্ুত হলেন, এমন কি জীকফেের সে ক্ষুদ্র মুখর ভিতর সমস্য ব্রজ্- 

মণ্ডলও স্মাপনাকে পর্যান্ত দর্শন করিরাছিলেন | এঠ সময় নন্দরাণী 

মনে মন্গে লাবিতে লাগলেন, একি! আমি জাগ্রত, ন। নিদ্রাবস্থাস 

স্বপ্ন দেখিতেছি, না আমার মতিত্রম ঘটিল ? যাহ! হউক, রাণী পুত্রের 



২৫৪ তীর্থ-ভ্রমণ-কা হিনী 
পা আপ আল পাস প পপ 

অমঙ্গল আশঙ্কায়, স্যষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত। ভগবানের নিকট ট্াহার মঙ্গল- 

কামনা করিতে লাগলেন এবং প্রাণের প্রাণ শ্রীকৃষ্ণের দিকে. এক দৃষ্ে 

চাহিয়া রহিলেন। হায়! মায়ার ক বিচিত্র গতি ! জগৎ ধাহার (নক 

কুশল যান্ঞা! করে__আজ যশোদাদেবী তাহারই কুশল তাহার নিকট 

কামন' করিতেছেন । ধন্য মায়া! শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় এশ্বধ্যমায়! বিস্তার 

করিয়াও যখন যশোদাদেবীর বাৎসলাভাবের কিছুমাত্র হাস হহল ন। 

দেখিলেন, তখন তিনি স্বীয় মার! সঙ্কোচ কাঁরলেন। যে গ্কানে হু 

এই আশ্চর্য ব্যাপার প্রদশন করাইয়াছিলেন, সেই নিদ্দি, স্থানের 

ঘাটটা *ত্রহ্মাগঘাট” নামে পসিদ্ধ। 

শ্রীকৃষ্ণ মায়! সঙ্কোচ করিলে-_যশোধ1 রাণী তাাকে মাপন অন্দে 

ধারণপুর্বাক সেই রুষ্ণচন্ত্রের চাদমুখখান বারম্বার নিরাক্ষণ কাপতে 

করিতে গ্রেহাভিভূত হইগেন। শ্রীনন্দের "নন্দন যে স্থানের মুক্তিক' 

তক্ষণ করিয়াছিলেন, এ নিদ্দিষ্ট স্থানের মুত্তিক1 মতি স্তুপ্ধাদ । ধাক্রাগন 

এই তীর্ঘে উপাস্থৃত হয়া আগ্রহের সহিত সেই মৃত্তিকা সংগ্রহ কেন 

এবং আও্ীয়ন্বজনকে উপহার দিবার জন্ত যত্বের মহত স্বর্দেশে লইএ। 

যান। ভক্তগণ এহ ঘাটে ম্লান ও শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশে পৃজাচ্ঠন।পৃব্ব ক 
বথাশক্তি স্থানীয় পূজারী ব্রাহ্মণকে দান করিয়া থাকেন । হার ফলে 

--অন্তিমে সগতিলাভ কাপতে সমর্থ হন 

যাদ রূপ ও গুণ কাহারও দুই বর্তমান থাঞ্চে, স্বভাবতঃ তান 

সকলকার প্রিয় হুইয়া থাকেন, যে শরীক । এত মাহাত্মা, তিনি কি 

আমের প্রিন্ন হইবেন না? আমরা এখানে কি সেই প্রধান পুরুষকে 

বিশ্ময়োতফুল্লনয়নে দর্শন করিয়। কৃতার্থ হহব না? বন্দে ও দেবকা 

হাগার রূপে মুগ্ধ হই) বাৎসল্যভাব বিস্কৃত হইয়া রশ্বধ্যজ্ঞানে বু 

গ্রকার স্তব ও আত্মহঃখ নিবেদন করিয়া ভূয়ঃ ভূরঃ প্রণাম করিয়া" 



গোকুল ২৫৫ 
পীপীসপ পপি ১৭ বাশার তি পপ ১ পা পাপন পিতা 

পসটিপাপাা পি ২০৭ তিতা শত 

ছিপেন, সেই আদিপুরুষ বালকরূপ নারায়ণের শ্বরূপ মুস্তি দশন করিয়া 

আমরা কি একবার তাহার শ্বব9 করিতে পাঁরিব না। 

গোৌঁকুলে-ষে সমস্ত গোপ্গের বানস্থান আছে, উচ্ার আধ. 

কাংশহ খোডে ঘর । আশ্চয্যের বিষ এই যে অপরাপর । প্রসিদ্ধ 

ভীথ স্থানের ম্তাঙ্জ এখানে কারুকাধ্যাবশিষ্ট প্রস্তর 'নর্শিত “কান উচ্চ 

অট্রাপিকা প্ররতষ্ঠিত নাই । ইহার কারণ অবগত হলাম, মহারাজ 

নন্দের আদেশ মত অগ্যাপি গোপণ এখানে কাহাকেও শ্রবূপ উচ্চ 

অট্রালিক নিম্মাণ করিতে অনুমতি দ্লেয় নাই, বা সামর্থা থাকিলেও 

তাহারা নিজে করেন নাই; সুতরাং এন গ্রামে প্রবেশ করিলে ইহ] যে 

গোয়ালার দেশ--তাহা সহজেহ গ্তীয়মান হইয়া থাতকে। 

এইনধপ আবার গোকুলনগরে “য সমস্ত গোম্বামীগণ বাদ করিতে- 

ছেন, তাহাদের অধিকাংশ শিষ্যই-উত্তর-পাশ্চমাঞ্চল বা বাঞ্ছা 

প্রদেশের গুজরাত বেনিয্া জ!াত এবং ক্ষান্দ্রযরগণকে দেখিতে পাওয়া 

ষায়। 

পোকুপ হইতে মহাবন অন্যান এক ক্রোশ বাবধানমাত্র | এই বনে এ 

যাইবার নিমিত্ত পাক প্রশস্ত বাধা রান্সা আছে । ষভাবনল--বযুনার 

নিকটবন্তী এক রমণীর স্থান। এধানে শ্রীবল্লগাচাধ্য গোশ্বামাছের 

কয়েকটা প্রসিদ্ধ দেবালয় বর্ধমান আছে, তন্মধো আগোকুলনাণের 

মন্দির সব্বাপেক্ষা বিখ্যাত । এখান হইতে প্রত্যাবর্তীনের সময় মধুবনের 

শোভ। দশন করিয়া মথরার যাইবেন। 

মধুবনে--এক দৈতোর বানস্থান ছিল! এ বনের ধাবতীয় 7ধু 

সেই দৈত্য যত্ের সাহত সংগ্রহ করিয়া রাখিত। একদা বলঙ্েেব তাভাক 

বিনাশ করিয়া এখানে তাহার সঞ্চিত সমস্ত মধু পান করিয়াছিকেন। 

অস্ভাপি মধু নামে এক কুণ্ড এখানে বিরাজমান থাঁকিয়! অতীত ঘটনার 



২৫৬ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 
২ ০লশপাসিশিপিপীিশীল 

বিষয় সাক্ষ্য দিতেছে। কথিত আছে, পূর্বে এই কু্ডে মধুপূর্ণ থাকি, 

কিন্তু বল.দব এঁ সমপ্ত মধু পান করিয়া নিঃশেষ করাতে এক্ষণে মধুর 

পরিবর্তেইহ তীর্ঘবারিতে পর্ণ হইয়াছে । যাত্রীগণ যথানিয়মে এ কুণে 
স্নান, দ:নাদিক্রীয়াগুলি সম্পন্নপুর্বক চরিতার্থ বোধ করিঘা থাকেন। 

বলাবাহুল্য, এই মধুকুণ্ড নামক তীর্ঘটী এখানে অবস্থানের জন্য এ 
খনটী পমধুবন” নামে খ্যাত হইয়াছে । মধুকুণ্ডের এক মাইল ব্যবধানে 

উচ্চ টিলার উপর বালক ঞ্ুবের নিদ্দিষ্ট তপন্তা স্থান অগ্তাপি বর্তমান 

আছে। সম স্থানটা পরম রমণীয় ও নিজ্জন। এখানে উপস্থিত হইলেই 

প্রকৃত তপস্ত। স্থান বলিয়! প্রতিপন্ন হয়। 

যে কৃষ্ণ মথুরায় কংসকারাগারে দেবকীগণ্ডে জন্ম গ্রহণ করিয়া, 

ছিলেন, ধাহার চাদমুখ নিরীক্ষণ করিয়া বন্থুদেব মুগ্ধ হইয়া গোকুল- 

নগরে গোপরাজ নন্দগ্হে তাহাকে স্থাপন* করতঃ কংসরাঙ্জের আদেশ 

মত যাবতীয় কষ্টভোম সহ করিয়াছিলেন; যে গোকুলনগ:র--প্রীকৃঝ 

নন্দরাণী যশোমতাী দেবীর বত্বে স্থস্থচ্ছন্দে লালিতপালিহ হইরা গোপ. 

পালকগণের সহিত একত্রে গোচারণ করিবার সময় কত আনন্ন অনু- 

ভখ করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণ কাহার পরামর্শে ক নিমিত্ত এ গোকুল- 

নগর ত্যাগ করিয়। বুন্দাবনে বাস করিতে অভিলাষী হইলেন? 

গোস্লনগর হইতে বৃন্দাবন যাইবার কারণ ;-_ 

মায়াময় শ্রীকৃষ্ণ বণরামের সহিত একদ। গোকুলের বনে বনে বতস- 

চারণ কারবার সময় বলদেখকে সম্বোধন করিয়। বলিলেন, “হে ভ্রাতঃ ! 

আমাদগের এক্ষণে এ বনে গোপালগণের সাহত ক্রীড়া-কৌতুক কর: 
উতত বধেচনা করিতেছি না,” এ কানপের সমণ্ত সুথ মামাদ্দের 



উপভোগ কর! হইয়াছে; পৃন্বের গায় এখানে সেন্ধপ তু নাই, কাষ্ঠ 

নৃই,সে সকল উচ্চ উচ্চ বুক্ষও “প পঠ:ছ না,গোপগণ এখানকার প্রায় 

সকল বুক্ষগুলিই ছেদন করিয়াছে । মাপান বিবেচনা কারা "পখুন, 

[নান 

সইছে) 

পূর্বে এই স্থানে যে নকল উগ্ভন ও উপবন_ন্বশীতল ছ। 

পাদপরার্জি বিরাজেত ছিল, এক্ষাণ ৮ নমন্তহ শুন্য পায় 

নিবিড় তরুপল্পবে সমাচ্ছন্ন থাঞ্চাতে যে প্রান হইতে বহিভাগে দৃষ্টি স্চা 

দৃশ্যমান হহতেছে (কিনা? তণবার মাশগস্থান এ কাননে এক্ষণে 

নিতান্ত দুল ভ, পূজনীয় পন'প:5গন নতাগ্ বল: বুক্ষগণ কদশ্ন্য ও 

পল্পববিরল ঠা 'বঈঙ্গগণ স্ব খাপর পারতাগ কারা বনাস্থরে 

পস্থান করিরাতভি, এ নে পৃন্বের গার মার সেম নাহ, সরণ্যলাত 

তণকাষ্ঠাদি ক্রমশঃ বিচ্ছর ই ৭য়াতে এই সাগাবপরীবালীগণের পক্ষে 

সেলসকল দ্রব্াযানতাঞ& গল শত পি নগরের দু ক্লুনখঃ শীগান 2275 

পর্বের ভূষণ যেমন -ণশ, “গাপগতণের উল হদীপ ধন সেই 

(গাধনই আমাদের পবন ধন হে মর তখ জলা ভাবে দখন সেই 

(গাধনগণেরই কষ্ঠকও হততে ল্াাগর, ভঙাতিতাকি মাপন বুকধতছেনত 

না যে, এ স্থানে দান কুশেত আামাদর অবস্থান কপা চিত শয়? 

'ষস্ানে পম্যাপুণ বমাণে তুণ, কাঠি এ সাপলা18 গুলভ, ঠাদৃশ তহাগ 

বহুল স্থানেহ গমন কিবা আমাদিগের পক্ষে এক্ষণে শ্রেছ 1 তন" 

বখসগণ নিতা 5১ তণ হুকানে লমুতৎগুক। অতএব তাদুশ তৃণন॥ সমা- 

মুক্ত বিরামপদ : * দাস কৰা পহাত আবস্তক ছহুয়াছে। আাধকন্থ 

তঞত্য গোল: উতণ-পহার নিরন্তর গোনয় ও গোমুত্র পিপি 

থাকাতে ধেন্ুৎ. ৭ উহা গ্রায়ত ভক্ষণ করে লা, অগত্যা ঘি ও গাম 

রক্ষা করিবার ও পক্ষণ বরে, তণ্থারা ছুক্িবতা গাহীগণদের ছু্ধ 

17 



২৫৮ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 
সপ পপ আপা পপ পপ শীত পরী শীপিশিট তশপত ০ত 

ূ 

সঙ্গোচ হয়; বিশেষতঃ আমি দেখিঠেছি, ব্রজ্বাসী সাধারণ গোপগণের 

কোন নি: ৮8 গৃহ মথব! নিনূপিত ক্ষেত্র নাই, অতএব আমার বিবে- 

চনায় ্া এই জথঘগ্ত গ্রান পরিত্যাগপূর্ববক যথায় স্থবিমল শম্পাচ্ছাদিত 

নমতলক্গেএ আছে, তথায় বাস করা কর্তব্য হইতেছে । হে ধামান্। 

আমি ণিজ্র লোকদিগের নিকট উপদেশ পাইয়াছি--বুন্দাবনে যমুনা- 

তীরে এক রমনীয় কানন বিদ্কমান আছে; তথায় হ্থকোমল তৃণ, ছায়া- 

বছুল বৃক্ষ, স্বাদ ফল ও নিম্মল সপিল প্রচুরপরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, 

আমার বিবচনায় দেই রমণীয় বুন্দারণ্যে প্রয়োজনীয় কোন বস্তররই 

অভাব হহবেনা। 

ইহার অনতিদূরে মন্দরইশল সদৃশ গোবদ্ধন নূমে এক সমুন্নতশিখর, 

রমণীয় ভূধর বিরাজিত আছে) সেহ গিরিগোবদ্ধনের  শিখরদেশে 

কাননস্থ দেবদারু মন্দর সদৃশ সুপবিন্ত্র ভাণ্ডার বট বিদ্যমান । স্তুরনদ 

মন্দাকিনী সারদ্বরা যমুনা ও তদ্রপ সই বুন্দারণোর সীমান্তব্ূপে 

সুণীতল পাছে বনান্ুভাগ নিয়ত পরিবেষ্টিত করিতেছে । হেদেব। 

এক্ষণে এই কুংপিত বন পরিভ্াগ করিয়া সাধুবাঞ্চিত সেই বুন্দাবনে 

'ঘোষবল সংস্থাপন করাই মতপরামর্শ বিবেচনা করিতেছি) কেন ন! 

তথায় বিটরণ সময়-_ম্ুচারু গোবদ্ধন, পুণ্যময় '্ভাপ্ডীরবট এবং স্থনীল 

সলিল তরঙ্গিণী কালিন্দীকে নয়নাগোচর করিয়া পরমানন্দ অনুভব 

করিতে সমথ হইব, সন্দেহ নাহ; কিন্ত উপস্থিত এক্ষণে এস্থানে 

কোন প্রকার বিভীষিকা প্রদশন কাঁরয়া গোকুলবালাগণকে সন্তবন্ত ন 

করিলে উহার! সহজ তপায় যাহছে সম্মত হইবে না।” 

বিশ্বচক্রী বান্ুদেব বলরাম: এন সকল বাক্য নিবেদন করিতে- 

ছেন; ইতাবসরে তাহার দে 5-:* এককালে শত সহত্র বুক আবি- 

ভূতি হইয়া ব্রজমণ্ডল সন:.& করিল) সেই শোণিত মাংসলোলুপ 



গোকুল ২৫৯. 

ভীষণ ব্যাগ্র সকল ব্রজপুরী মধো গাভী, বত্প ও নরনারীগণ 

দণ করাতে সকলেই মহা ভয়ে আকুল হইয়া উঠিল। 

আক্র- 

২শ্রীবৎস- 
লাগ্চনাক্কিত ভগবদ্দেহোত্পন্ন করালশার্দ লগণ স্থানে স্থানে শত[পারামত 

সংখা নুক্রমে দলবদ্ধ হইয়। গোষ্ঠে গোষ্ঠে গাভী ভঙ্ণ 9 মাতিঞোড 
তে শিশুহরণ আরন্ত করিতে লাগিল, তাহাতে ই দনাকীর্ণ গোকণ 

নগর শিতান্ত ভয়স্থান হইরা উঠিল। কি আশ্চর্য, খাঞাময়েপ মামা 

প্রভাবে যে-যেদিকে দৃষ্টিপাত করে, সেল সেইদিকেভ যেন মকিমান 

নত্ান্ততুল্য বিকটাকার বৃকগণ করালবদন ব্যাদন কারয়া জাখকুণ গ্রাস 
করিতে ধাবিত হহতেছে, এঠজপই দেখিতে লাগিল। আাককের এহ 

কৌড্কপূর্ণ বিভীষিক। প্রভাবে ব্রজবাসীগণের মনে একপ বিষম শঙ্গা- 
কুল হইল যে, কেহই মার সাহস করিয়া গঠ হতে বধ্র্গিত হহতে 

পারিল না। বলাবানুল্য, হঙার ফলে বখগবাসাগণের ৰনগমন, গোচারণ 

ও যযুনায় স্নান এককালে রহিত হহল। 

ব্রজ্মগুলে আশ্রারপল্লীবাসারা তখন সকলে শন্বণা কারয়া স্ব 

করিল যে, তন্বানক নথ দংষ্টাসম্পন্ন বিচিত্র পিঙ্লবণণ ব্যান্গণ সমূলে 

আমাদের সর্বনাশপাধন করিপাপ পূৃবেব এহ বিপদমন্তুল হান পরিত)াগ 

করা কর্তব্য। কারণ ব্রঙ্গমণ্ুলের চারাদকেভ করুণ আত্নাদ কত 

হইতেছে, কেহ--এ আমার ভ্রাতাকে আরুমণ করল, কেভাএত 

আমি জীবনসব্ৰদ স্বামাধনে বঞ্চিত হঠরা বাঘ কুক অনাণা ও বিধবা 

হইলাম, আবার কে বাভায়। হাগ। আনার ধু দদ্ধিবতী গাভাগণকে 

করাল ব্যান গ্রাম করিল; পতি রসশীহেই এহপ্প করাণার্ঠীনাদে 

ব্রজপুরী পুর্ণ হইয়া উঠিত লাগিল, রমণাগণের অপশ্রান্ত বোদনব/ নত 

ও বৎসহারা গরাভীগণের শোকার্ত হাগ্গারবে গোকুলে আর কর্থপাত 

করা যাঁয় ন), অতএব শদ্ব এই শ্বাপদপূর্ণ আপবাপন ভীষণ স্থান পরি- 



২৬০ তীর্-ভ্রমণ-কাহিনী 
পা সপািসপিপ পিসী 

পশিস্পীশিপিশিদ 2 

ত্যাগ করিয়া গো-ধনগণের স্থথসেব্য এবং আমাদিগের সব্ধ প্রকার 

শঙ্কা শৃগ্য ছি স্থানে বাসার্থ গমন করাই যুক্তিযুক্ত বোধ ঠহইতেছে। 

দন: এইরূপ পরামর্শ করিয়া তাহাদের হৃদয়সর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণের 

একবার [তামা জিজ্ঞাসা করিলে-__তিনি মুত্রঠান্তনহকারে সেই শান্তি 

বসাম্পদ পরম স্ুুখস্পদ বুন্দারণ্যকে নির্দেশ করিয়া সকলকে এ স্থানে 

বাস করিতে উপদেশ দিলেন এবং সেই রমণীয় স্থানে ম্রহাম্পদ পূ্ন- 

কন্তা * স্থখাম্পদ গোধন সমভিব্যাহারে সকলে নিরাপদে পরম স্থথে 

অব্ন্তান করিতে পারিবেন, তাচা৭ প্রকাশ করিয়া বলিলেন । 

গোপপত্তি মভারাজ নন্দ-তহখন শীকৃষ্ের কথামত নগরমধো 

দূত দ্বারা ঘোষণা করিলেন যে, “বরজধাম গোকুল পরিতাগ করিয়া 

গোপগণকে সবাঙ্গবে ত্বরান বুন্নাবনে যাত্রা করিতে ভবে, আতাএব 5 

পুরবাপিগণ ! তোমরা সত্বর সুজ্জিত হও, খত শীঘ্ব পার শকট যোজন! 

কর, গো-গণের পজ্জু যুক্ত করিয়া দাও, মার অপেক্ষা করিবার অবসর 

নাই। দূতমুখে এগ ভীর সমুদ্র নির্থোষণ বাকা বিনির্গত হওয়াতে ঘোষ, 

পল্লী যেন পুনঃ পুনঃ আকুপত ও প্রাতধ্বনিত হইতে লাগিল; ব্যাদ্র 

্ ভঘ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়। বৃন্দাবন গমনার্থ সকলেই এককালে 

বাত হইয়। উঠিল। যখান্তক্রমে গমনোপধুক্ষ সমস্ত মায়োজন সম্পাদন 

করিয়া গোপগোপীগণ ব্স্তভাবে স্ব স্ব গৃহ হঠতে বহিগত হইল, তাহা- 

দ্ধর স্ুবিচিত্র দীপ্তিমান শকটসমুহ দ্রতবেগে পরিচালত হওর়াতে 

বোধ হইতে লাগিল, যেন মগাণ্ণহদয়ে দ্রতগামিনী তরণীরুন্দ মাক্চত- 

হল্লোলে আন্দোপঠ হহয়া হতস্ততঃ ভাপগমান হইতেছে । 

গাভী বৎসসমূহ নানাবর্ণে রঞ্চিত ও শ্রেণীবদ্ধ হহযা পুচ্ছসঞ্চালন, 

বিবাশবিকম্পন-_গ্রীবাভঙ্গী করিতে করিতে গমন করাতে বোধ হইল, 

ষেন বিচিত্র ব্ংএর পতাকাবপী পরিশোভিত বিবিধাকার তরণীমাল। 



গোকুল ২৬১ 

দফেন বীচিমালাসম্কুল জলধি'আত ঘূর্ণীয়মান হইয়া প্রবাহিত ইতেছে ; 

প্থাবিহারী গোপবুন্দ স্কন্দবিলম্বিত রজ্জুদাম ধারণ করিয়া গম করাতে 

দুর হহতে এই দৃশ্ত দর্শন করিলে মনে হইতে লাগিল-যেন পল্লবাকীণ 

বৃক্ষের স্কন্দদেশ হইতে সুদীর্ঘ শুভ্রমঞ্জরী নিষ্সগামিনী হইয়া উমিস্পশ 

করিতেছে । দধিপসরা ও গ্গরীণর্ষ গোপনারীগণ--কেহ শৃন্ত হস্তে, 

কেহ বা পূত্রক্রোড়ে মরালগমনে শ্চারুনুপূুর নিঞ্চনে দশদিশি 'গ্রতি- 

শ'বাত করিয়া নানা বক্ষে গমন করাতে বোধ হইতে লাগিল -_হাহা- 

দের সুরঞ্জিত চাকৃণচকাশালী টাকা পবিশোভিত মনোহর বদনমণ্ডল, 

গুল ধেন-_আকাশবিহারী নক্ষ মালার হ্যায় শোশ্া ধারণ করিয়াছে ; 

কোথাও বা নবযৌবন-দীপ্তিশাপিনা স্চাকুহাসিনী পানোনত-পয়োধব1 

শ্রননাররা কামিনগণের নীলাম্ধর, পীাভান্বর, লোগঠিতাগ্ধর শো পা যেন-- 

বর্ধাকাল বিরাজিত ইন্দ্রধন্নকে উপঠাস করিতেছে; সশকহ গোপ- 

গোপাক্গনাগনের মঙ্গলযাত্রা ও আানন্দ কোলাহলে বন দুরব্যাপা বুন্দা- 

রণ্যে অপুর্ব শব্দ ও অপূর্ব কলরবে পরিপ্রত হভতে লাগিপ। এহরূপে 

সেই বহু জনাকীর্ণ গোকুলনগর মল্পক্ষণের মধোহ ভনশৃগ্ঠ হহল । অজ 

বন শোভা এক্ষণে চঞ্চলা কমলার স্যায় শ্রীবুন্দাবান আশ্রয় করিল) 

ব্রক্গধামখগণ এই বুন্দাবনে টপস্ডিত হইয়। মঙ্গলাচকণপূর্নাক গোধনগচণর 

বিরামার্থে তথায় বাসস্থান নিম্মাণে প্রবুস্ত হহলেন, গোপাগোপাগদের 

শযণার্থ খস্ত্র চন্মাবুত চত্ুপ্পদী থটু। সকল 9 প্রায়োগশীয় দ্রখাজাত্ 

সকল যথাযথ স্থানে সংস্তাপিত হইল, শিল্পচউুর গোপগ্ণ বিচ্ছিন্ন বুক্ষ- 

শাখোপরি তৃণ-স্তবন বিস্তার করিয়া মন্তণভাঁতের আববণ প্রস্থৃত করল; 

নবযৌবনসম্প্ন। গোপাঙ্গনাগণ গর্গরা মস্তরকে সলিগানযনার্থে বাহর্গত 

হইয়া বুন্দাবনের শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন । এহরূপে নিছা 

নবলীল। বকীঠকে গোপগোপীকাগণের আনন্দের ইয্বন্তা রহিল ন1। 



২৬২ তীর্থ-ভ্রমণ-কাঁহিনী 
সপ শি, 

গাভাগণ বুন্দনসদূশ বুন্দাণনে উপস্থিত হইয়! মনের স্থথে নিয়ে অস্ত 

ধারে অরতধারার গ্তীয় দুগ্ধ প্রদান করিতে লাগিল । 

র্ ্তরপ্তন সুকুমার শ্রীকষ্চ_বন বিচরণকালে যখন গোপগণের 
সতিত্ত বু্দাবনে সমাগত হইলেন, তখন নিদারুণ নিদাঘকাল সুখময় 

বন্দাবনকে প্রচণ্ড মার্তগুকায় পরিতৃপ্রু করিতে লাগিলেন। ভগবান 

মধুস্থদরন তথায় উপস্থিত হইবামাত্র স্ুধাধারে বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল; 

যেন নবজলদকান্তি শ্রীরুষ্ণের অর্চনার নিমিত্ত দেবগণ স্বর্গ হইতে 

অযুত বর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন । 

রামকুষ্ও বুন্দাবনে এইরূপে বৎসচারণ করিয়। পরম স্রখে বিহার 

করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ কালিন্দীসলিলে-_জলবিহার, কুপ্জে কুঞ্ডে_ 
বনবিহার এবং গোষ্ঠে গোষ্ঠে_-গোষ্ঠবিহার করিয়া গোপাবগণের সহিত 

দিন দিন মহা আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ক্রমে বর্ষাকাল 

সমাগত, গগনমগ্ডল ইন্ত্রধন্্ সমলম্কৃত, জলধরগণ মুহুমু হুঃ গভীর গর্ভজন- 

সহকারে স্বগন্ধি বারিধারা বর্ষণে ধরাতল পরিসিক্ত করিতে আরম্তু 

,করিল। নবনীর পিক্ত ঝঞ্জাবাত প্রবাহে বনভূমি সম্মার্জিত হুহয়া ষেন 

নবষৌবনশালিনী সুন্দরী কামিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল, কানন 

মধ্ো ছুঃসহ সৌরানল ও দাবানলের সম্পর্কমান্র রহিল ন।। 

এইবূপে দিবারাত্রি বৃষ্টি, কখন দিবস, কথন শব্বরী, তাহ নিরূপণ 

করা ছুঃসাধা । গোপগোপিনীগণ সদান্থধে বিভোর হহয়া দিনমানকেই 

রজনী বলিক্স] অনুমান করিতে লাগিলেন । মায়াময়ের মায়াপ্রভাবে 

বস্ততঃ দিবাধামিনীতে কিছুমাত্র প্রভেদ ছিল না। রোহিণীনন্দন 

বলরাম, কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের সহিত নবব্রজে সমুপস্থিত হইলে__ 
তাহারা উভদ্বে পরস্পর পরস্পরের চিত্ত প্রাতসম্পাদনপৃর্ববক তদানীন্তন 

জ্ঞাতি গোপবৃন্দের সন্তোষ উৎপাদন করিতে লাগিলেন । এইরূপে 



গোকুল ২৬৩ 
সপ কপিল তাসিলিাপিপীশশশ 2 পাশ শপে শিশী্পিসসস ৯ ০৮০, ০৩ ০70৮ ২ শাপলা কিস তল ভিত ০ 

তাহার! এখানে প্রত্যহ গোপালগণের সহিত খিলিত হহীয়া বিবিধ 

কৌঠকে-কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন । | 

একদ] স্বেস্ফাবহারী বাস্থদেৰ লতাপাদপপারাশো£হিত এমুশাকলে 

এপাস্তত ইহলেন ) তথায় সুশীচল জলকণা-স্পশা স্ৃখম্পশ মমকন মন্দ 

বন্দ পঞ্চারত হইতেছে, কল্পোপিনী নমুনা তরঙ্গ অপার ্ার। কাপড় 

বক্ষ বিকম্পনপূর্বক বাযুসহ ক্র'ডাম্ছলে ধীরে ধারে নুচা কারিতেছেন, 

পফুল্ল-কমল-কুমুদ মপগাপর জলদ-কুস্থম ও জলওরজাব লে যথনা সম 

কারণ) স্থানে স্কানে রমণীয় তীর্থ, বধাবেগ পভতাবে তার তপ্গণ উত্পাটিত 

হইয়। শ্োতমধো নিপতিত হহাতিছে-হংল, সারস ত$2াত পক্ষাগণর 

কলরবে কলিন্দনান্দনাঁ যমুনা নিরন্তর নিনাদিত হহাতছেন। বধারস্তে 

আদ্িত্যনন্দিনী যেন মোহিনীকপ ধারণ করিয়াছেন। খরঙরশ্রোত 

তাহার-_-চরণ, সমুন্ধততীবভৃগি তাঠার-নিতন্ব। ঘূর্ণায়মান আপ 

তীহার--নাভিপদ্ম, সলিল-বিকশিত তীাহার--বোমরাজ, তর এর 

তাহার-__ম্ুললিত-ত্রিবাণী, চক্তবাক-যুগল তাহার পয়োধর, তাবপার্- 

সংযোগ ঠাহার-__ প্রকল্প আনন ও হাহ্য, রাজ্কাৎপল তাঠার-ন ৪৮৩ 

নালোতৎপল তীহার_ক্র, শত দল তীাহার--.নএ, স্প্রশর হন ঠাঠার 

ললাট, স্রনীল শৈবাল তাহার_ কেশকলাপ, স্থপীর্ঘশোত ভাহার 

বিস্তীর্ণ বাছ, বিকশিত কাশকুম্থম ঠাহার--স্থনববাস, শাখাপপবাক্ণ 

তীরতরুগণ তাহার--অলঙ্কার, মংস্তগণ ন্টাহার--খেলনা, পদ্মপত্ 

তাহার-_-উত্তরীয়, সারসের সুন্দর ভাহার-নপৃর, নক্কুম্মাদি হাঠার 

_-অনুলেপন এবং সুবিমল স্বচ্ছসলিল তাহার_স্থন ৪ক্ি। 

যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ __£সই সমুদ্রমোহিশী আশ্রমপোতিনী মযুনাকে 

নয়নগোচর করিয়। পরম প্রীতিলাভ করিলেন । তিনি সেই নদীতীরে 

বিচরণ করাতে শোভাময়ী হূর্যতনয়ার লাবণামাধুরী যেন শতগুণে 



২৬৪ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 
শশী সপন পপ 

পরিবদ্ধিত হইল । এইরপে শ্রীকৃষ্ণ গোপ ও গোপিণীগণের সহিত নান 
স্থানে নানা প্রকার লীলা প্রকাশ করিয়া নানু ভ্করিতে লাগিলেন: 

একদ] এই সময় জিঘ:ংসাপরায়ণ দুর্দান্ত “কেশা-দৈত্য” কংসরাজার 

নিদেশান্বণারে বুন্দাবনে উপস্থিত হই1--গোপ,গোপাল ও গোধনগণের 

প্রাণলংহারপৃর্মক তাহাপিগের মাংস ভক্ষণ করিত প্রবৃত্ত হইল) সেই 

হরাচ।ন দানবের আন্বারিত উপদ্রবে-বুন্দাবন মাঁশবাস্থি পুর্ণ হইয়া 

যেন শ্শানভূমি সদৃশ বীভত্সদর্শন হইয়া উঠিল, তাহার প্রচণ্ড খুর 

ক্ষেপে ও গতিপেগে রুক্ষ সংল ভগ্ন এবং আ'স্তান স্থানেত্ধ ভূমিথগ্ড 

ব্দারিত হইতে পাগল | দৈতোর সেই ভীণ চীৎকারে পবনগঞ্জন 

পরাভূত করিয়া লম্ফ পানে আবাশপথ অন্তরুম করতে আরস্ত 

করিল, তাহার সেই প্র»গ পবিছের ন্টার 2কাও কেশবজাল-__সগ্পত্র 

পাদপের ন্যায় সমুন্নত, আরশ ও ভিঘাংপায়__দ্বিতীয় কংসের স্টায় 

ভয়াবহ ! 

অদ্ভুতকর্ম সেই দ্রপাত্মা কেশীদৈনা প্রমন্তভাবে গোপ ও গোধন- 

গণের জীবনবিণাশে প্রত্নুত হইলে-বুন্দাবন ষেন জীবপনাগম শু হইয়া 

পড়িল। একদা এ গোমাংস ও নরমাংসলোলুপ ছুরাশয় অশ্বরূপী দানব 

যেন কালপ্রেরিত হইয়া পাঠস্কারোন্মন্ত ভাব ঘোষপল্লী মধো প্রবেশ 

করিলে-_তণথাকার গোপগোপীগণ লেই ভীষণাকার তুরগান্থরকে দর্শন 

করিবামাত্র ভয়'বহ্বলটিত্তে আত্নাদ করতে করিতে স্ব পুত্র কন্ঠা- 

গুলিকে বক্ষে ধারণপুর্বক শ্রীকৃষেের শরণাপন্ন হইল । তখন অরাতি- 

শিশ্ন শ্রীকৃষ্ণ _তাহাদিগকে সাত্তবন; বাক্যে অভয় প্রদানপৃর্বক প্রফুল্- 
ব্্রনে পাপাশয় কেশীব সম্মুখে উপস্থিত হইলে, দুরাত্মা কেশী__শ্রীরুষ্ণকে 

নিকটে পাইয়া ক্রোধে বিস্কারিতলোচনে বিকট দশন বিকাশপৃর্ব্বক 

গ্রীবা উন্নত করিয়া হ্ষোরব করিতে করিতে পবনবেগে ওদভিমুখে 



গোকুল ২৬৫ 

ধাবমান হইল, তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণও নিছে তাহার আগনন পথে অগ্রবত্তী 

হলেন; সামান্ত মানববুদ্ধি গোপগণ তীহাকে এ ভীষণ অশ্বস্থরের 

স্দুধীন হইতে শন করিয়' সভন্ধ সংশরকু্চিন্তে বলিতে লাগিলেন, 

"চে বৎস! নিবৃত্ত হণ, এই ছুরুস্ত অশ্ব-মহাপরাকমশালী, ভুরঙ্গদল 

নধো উহার তুলা ভিংস্র ও বলবান আরা দ্বতীয় নাই; কেহই উহাকে 

দমন কর্পিতে ঠা উনি পালক, কদাচ উহাকে পরাণ করিতে 

পারবে না। এন দ্বদ্দমণীয় ইরগাধম ছরাচ'র নুপাধম কংসের মহোদর, 
ঞ 

ভুলা টিয়তম সহচর, উহাকে বিনাশ করা কাহারও সাধারন নম 

শ্রনণে মনে হনে মুত্তহান্ত করিয়ালমুহভমধো এ হক অন্থরাক কাট 

তধশ হহতত মণ্তক আধ সন্গশরার 'দ্ববা কিয় সহঠার কারান 

হদ্র্শনে দপএণ স্বর্গ ভইচঠ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগলেন । ব্লাবাভলা, 

শ্বীকুষ্ত কুক কেশীপৈত্য এটনপে বিনষ্ট হহলে বুন্দাবনে সকলেত 

নিশ্চিন্ত 9৭ নকুপর্রব তহলেন। গোপরাজ নন্দ শাকের এঠ আসলো, 

কক ক্ষমতা শান স্েচভার বারম্বার তাহার মুখঠনন করিরা হ্যি* 

স্থতলয়কভার নিকট তাহার মঙ্ষলকামনা কারা & লাগিলেন। 

বৃন্দাবনে যে স্থানের ঘাটের উপর শ্রাকুষঃএকণাদৈহাকে সংহার 

করিয়াছিলেন, সেই অবর্ধ ত্র গ্কান কেণা ঘাট নামে প্রসিদ্ধ হহয়াছে। 

পাপমতি দর্জয় কেশী--শ্রারুষ্চের ম্পর্শমাত্র এখানে পরম গৃতিলাত 
করিয়াছিল বলিয়া! এই কেনা ঘাটে মস্তক মুণ্ডন এবং ম্বানদ্বান করিবার 

প্রথ! হহয়াছে। 

এইবরপে গোকুলনগরের শোভা সন্র্শন করিয়া আমর। সবলে 

এথান হইতে ব্রজমগ্ডলের শ্টীর্ঘ গুলির সেবা করিতে গ্রস্থহ হইলাম। 

শশাসপপাপাশাা পে  হপরাস্্ারেপর্যা ১ পাশ পাপা 

০১ দা 2223 পলি বু ০০ পিপল ৩১ পিন 
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ব্র্-মণ্ডল 
মখুরা, বৃন্নাবন,গোকুল, শ্তামকুপ্ত, রাধাকুগ্ড, গিরিগোবদ্ধন প্রভৃতি 

স্থানগুপি ব্রজমণ্ডল নামে খ্যাত। 

শ্যামকুণ্ড- সথ্রা সহর হইতে প্রায় মাট ক্রোশ দূরে অবাস্থত। 
যাত্রীদিগকে মথুরা হইতে তথায় যাইতে হইলে ঘোড়ার গাড়ী, এর। 
গাড়ী, উদ্ট্রের গাড়ী বা গো-শকটে যাইতে হয়। এই প্রশস্ত পথ অতি- 
ক্রম করিবার জন্ত বাধা রাস্তা আছে। শ্তামকুণ্ডের মধাপথে গোবদ্ধন 

তীর্থ, শান্তন তীর্থ, মানসী তীর্থ প্রভৃতি তীর্থগুলির সেবা করিতে পাওয়া 
যায়। 

শান্তন-কুণ্ড 
শান্থন-কুণ্ডের অপর নাম গন্ধেশ্বরী তীর্ঘ। শানস্তমুমণি এহ রমণীয় 

স্থানে তপস্ত] কারয়। বাঞ্ছিত ফললাভ করিয়াছিলেন বলিয়া এই 

তীর্থের নান শাস্তন-কুও হইয়াছে । এথানে যে একটী সরোবর আছে, 

কথিত আছে-_ভক্রিসহকারে উহাতে সঙ্কল্প করিয়া তাহার পখিত্রবারি 

স্পর্শ করিলে, ধাষির কৃপায় ভক্ষের মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে । এ 

তীর্থে সঙ্কল্প করিবার পর সাধামত তীর্থগুরুকে এক পয়সা হইতে এক 

আন! পধাস্ত দক্ষিণ দিবার প্রথা! মাছে। 



গিরি-গোবদ্ধন তীর্থ ২৬৭ 
মিটি 

গিরি-গোবদ্ধন তীর্থ 
মথুরার পশ্চিমদিকে-__শান্তন কুণ্ড হইতে প্রা চাবি মাহল দারে 

এই প্রসিদ্ধ তীথটা অবস্থিত | টিরি গোবদ্ধন-সাক্ষাং ভগবানের স্ন্গপ 

বলিয়। কথিত। 

পূর্বকালে মহারাজ নন্দ ও গোপ সকল দেবরাজ ভন্দ্রকে প্রসন্ন 

করিবার মানসে তাহার পুজ। করিতেন; কারণ গোপ মকলের গে” 

পালন ও কষিকম্মহই একমাত্র জীবিকা! নির্বাহের সম্বল ছিল। তান 

সন্তষ্ট থাকিলে সময়মত সুবুষ্টি হইবে, তন্দ্ার৷ উত্তমরূপে শত্তার্দি উৎপন্ন 

হইবে-__ইহাই উহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল 

একদ। মহারাজ নন্দ ও গোপ সকল চিরপ্রথানুসারে নির্দিষ্ট সময়ে 

ইন্ত্রপূজার আয়োজন করিতেছেন--এমন সময় শ্রাকৃষ্ণ তথা॥ উপগ্ভিত 

হইয়' দেখিলেন যে, গোপগণ অতি সমারোহে ইন্ত্রপূজায় ব্যপ্ত। ঠিনি 

তাবিলেন, যখন মমি স্বয়ং এখানে অবস্থান করিতোছ, তখন বস 

দেবতার কিরূপে এস্থানে পুজার্চনা হইতে পারে? এহরূপ চিত! 

করিয়া তিনি গোপগণকে নান! প্রকারে বুঝাহয়া হন্দুপুজ্জার পর্ণবর্তে 

গিরি-গোবদ্ধনের পুজা কর্রিতে উপদেশ দিলেন, কন্থ তান নিগে তে 

গোপালরূপে গোবদ্ধন, তাহা কোনরূপে প্রকাশ করিলেন না। গোপ- 

রাজ নন্দ ও অন্ঠান্ত গোপ সকল শ্রীকৃষ্ণের সেহ ফুক্জিপূণ তিকগ্কাল 

হৃদয়ঙ্গম করিয়। ইন্্রদেবের পরিবর্ধে মহানমারোহে গিপি-গোবদ্ধিনেরই 

পৃজাচ্চন1! করিলেন । 

এদিকে দেবরাজ ইন্দ্রব-ঠাহার নিদ্দিষ্ট সময়ে পুজাপ্রাপ্ু না 

হওয়াতে অত্যন্ত ত্ুদ্ধ হইয়া মেঘ সকলকে প্রবলবেগে বারিবর্ষণ করিতে 

শপ পাপ পা রণ পাপ ৮ ০০৭ ৭ ০২৩৭ পা ৩ পলিশ 



২৬৮ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 
সা পপ পালিশ শিট শাশীশ্ীশোশিিস্ শী শিপ পাশপাশি লাশে পপ টে শপ পি শিস জপতে ২ ০৮ পাটি পাশপাশি শাপলা পপি শশা ৮০০, 

আদেশ দিলেন। বর্ষশাধিপতি ইন্ত্রের আদেশপ্রাপরে-মেঘ সকল 

প্রবলবেগে বর্ণ করিতে আর্ত করিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে শিলাবুগ্ি, 

অশনিপাতও হইতে লাগিল। এইরূপে ব্রমণ্ডলে মহা প্রলয়কাণ্ড 

উপস্থিত হইলে--ব্রজবাসীদিগের হাহাকার্ধবনিতে ব্রজমণ্ডল পরিপৃণ 

হইল। শ্রারুষ্জ-_তাহাদের ক্রেশ দূর করিবার উপায় স্থির করিয়া 

গিরিরূপ অপর এক কুষ্ণমুণ্তি ধারণ করতঃ সেহ গোবদ্ধন নামক প্রশস্ত 

গিরি উত্তোলনপুর্বক চিন্তান্বিত ব্রজবাসীদিগকে তন্মধ্যে ধেন্ুসহ অথ" 

সান করিতে আদেশ করিলেন এবং বালকর্প রামকৃষ্ণ মুণ্তিতে মহা- 

রাজ্র নন্দের নিকট উপস্থিত থাকিয়া তাহাদিগকে সাম্বনা করিতে 

লাগিলেন । গোপগন গিরেরূপ সাক্ষাৎ দেবতার আদেশ প্রাপে 

গোপিনীগণ ও আপনাপন গোধন সহিত প্র গিরিগহবরে প্রবেশ করিয়। 

নিশ্চিন্ত মনে তথায় প্রাণরক্ষা করিতে লাগিলেন । 

যাতরীগণ এ থে উপস্থিত হহয়া যে প্রশস্ত গিরি-গোবদ্ধিন দশন ও 

প্রদ্ক্ষিণ করিয়া থাকেন, ভগবান শ্রীকষ্চ গোবদ্ধীনরূপ ধারণ করিয়! 

নহাকে সাতদিন সাত রাত্রি একাধিক্রমে স্বায় বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলা 

ছারা! অবলীলাক্রমে ধারণ করিয়া আপন মহত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

এপ্দিকে দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীরুষ্ণের এই অলৌকিক কাণ্ড দর্শনে মনে 

মনে লঙ্জিত হইয়! মেঘ সকলকে তত্ক্ষণাৎ বারিবর্ষণ করিতে নিষেধ 

করিলেন ; আদেশমাত্র বর্ষণ বন্ধ হইয়! আকাশ পরিচ্ছন্ন হইল। অন্ত- 

ধামী শ্রীকষ্ণচ-__দেবরাজের অন্তরের ভাব অবগত হইয়া ব্রজবাসীদ্িগকে 

আপনাপন গোধন লইয়। এই গির্রিগহবর হুইতে বাহিরে যাইতে 

খাদেশ করিলেন; তাহারা ও বিনা! আপত্তিতে দেবাচঙ্ঞা পালন করিলে 

-গোবদ্ধনরূপ সাক্ষাৎ ভগবান সেই গিরিকে যথাস্থানে স্থাপন করি- 

লেন। তখন ব্রজবাপীদিগের আনন্দের সীমা রহিল না, কারণ বালক 



গিরি-গোবদন তী ২৬৯ 
সপাপিস্পিপ 

কষণের উপদেশ মত তাহারা--যে দেবের পুজার্চনায় রত হইয়াছলেন) 

মাপৎকালে ঠিনি স্বয়ং মৃত্তিমান হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন, 

££! অপেক্ষা আর সৌভাগ্য কি হইতে পারে। গোবদ্ধিনরূপী শ্রীকৃঞ্জ 

এ্বূপে ব্রহ্গবাসীদিগকে দেবরাজ হন্ত্রের কোপানল হইতে উদ্ধার 

করিয়াছিলেন বলিয়! গোপগণ তদবাধ দেবরাজের পরিব্জে এ নদ 

'দনে প্রাঠ বংসর এখানে গাররাজের পুজা করিয়া থাকেন। পাঠক; 

বের প্রীতির নিমিত্ত "গাবদ্ধনদের দেক্ূপে ঠাহার কনিষ্ঠানুলা দ্বারা 

বঙ্গবাসী'দগকে গার উত্তোলনপৃব্বক রক্ষা কারুয়াছণেন, ঠাহার 

একটা চিত্র গ্রদহ্ধ হহল। 

কথিত আছে, এই গোবদ্ধিন নামক গ্রদিদ্ধ হীথ স্থানে প্রীকুষ 
সরাসব্বদ। ব্রহ্মা, শিব ও লক্ষমীদেবীনহ বাল করিয়া থাকেন। এতীর্থে 

বথায় গিরিরাজের মন্দির প্াঁতটিঠ মাছে, এ নদি্ট স্থানে থে একটা 
বক্ষ আছে, সেই বৃক্ষের পত্রের সাহত অনেক পত্র *প্রস্তত ঠোগার 

গায়" দেখিতে পাওয়া যায় । গ্রবাধ__শ্রীকৃষ। এ পত্র ঠোঙ্গার় গোপী- 

'ধগের নিকট হইতে ননা খাইদাহিতলেন। ইহার সান্নকটে মানসাগঙ্গ। 

নামে আর একটী প্রসিদ্ধ তথ বর্ধনান গাছে । যানীগণ তথায় গমন 

করিয়া ক্তৃব্যবোধে উহাতে মবলপপৃর্বক "ওর ঘাহাযো মী উচ্টাঃণ, 
পৃর্বক ম্লান, কিন্বা ইহার পরত বার মন্ছকে ঘিকন করিয়া হংপে 

তীর পাগ্ডাকে সানামত কিঞিং বা, প্রধালে এখানকার ননপ্াণ 

পালন করিনা থাকন। 



২৭০ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 

মানসীগঙ্গা-তীর্থ 
যখন মহারাজ নন্দ ও গোপ সকল বালক কৃষ্ণের উপদেশ মত 

গোবদ্ধনদেবের পূজ1 করিয়াছিলেন, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের মানসেই এহ 
পুজা স্থানে গঙ্গার আবির্ভাব হয়--এই কারণে এই তীর্থকুগুটার নাম 

মানসী-গঙ্গা হইয়াছে । মানসী-গঙ্গার একদ্দিক সোপানশ্রেণা দ্বার! 

আবুত এবং ইহার ভীরে-যাত্রীদিগের বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত উচ্চ 

অদ্টালিক1 শোভা পাহতেছে । 

মানসী গঙ্গার উত্তরতীরে চক্রেশ্বর বা চাকলেশ্বর মহাদেব বিরাজ- 

মান আছেন। এই প্রশস্ত চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমগ্ডলের মধো ভগবান 

মহেশ্বর চারি স্থানে চারি নামে অবস্থানপৃধ্বক পুজা হইয়া! বিছ্ামান 

আছেন । যথা-বৃন্দাবনে গোপেশ্বর, মথ্রায়__তুতেশ্বর, গোবদ্ধনে 

_ চাকলেশ্বর ও কাম্যবনে__কামেশ্বর নামে খ্যাত হইয়াছেন। কথিত 

ত্বাছে, গোবদ্ধন তীর্ঘে ভক্তগণ যাবতীয় তীর্থ নিয়মগ্ডলি পালন করিয়। 

যদি এই ভগবান চাঞ্লেশ্বরকে অচ্চন1! করিতে অবহেলা করেন, তাহা 

হইলে তিনি কুপিত হইয়া তাহার যাবতীয় তীর্থ ফল হরণ করিয়া 

থাকেন। 

গোবিন্দকুণ্ড-_মানপী-গঙ্গার এক মাইল উত্তরে গোবিন্দকুণ্ড 

নামে আবার একট ভীর্থ দোখতে পাওয়া যায়। এই ত্রিলোকপুজা 

কুণ্ডের চারিদিক নানাবধ তরুমূলে সঙ্জাকৃত। এখানে মযূর-ময়ুরী ও 

রানরগণের নানাগ্রকার লম্পঝম্পসহকারে নু্ভা দেখিলে মনে হইবে 

ষে তাহার কুষ্চপ্রেমে উন্মন্ত হইয়! ঠাহাকেই আন্বেষণ করিতেছে । এই 

স্থান অতি রমণীয় এবং এই কুণ্ডের জল অতি নির্মাল। কথিত আছে, 
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গোবদ্ধিনে শ্রীরুঞ্জ দেবরাজ ইন্দ্রের দর্পচর্ণ করিয়া ব্রজবাসীপিগকে 

তাহার কোপানল হইতে উদ্ধার করিলে পর, দেবরাজ তাহার ভ্রম 

জানিতে পারিলেন এবং স্রীরুষ্ণকে নানাপ্রকার স্তবে তুষ্ট করিয়া স্বর্গের 

যাবতীয় দেবগণমহ এখানে উপস্থিত হইয়া এহ পবিত্র কুণুটা নিম্মাণ 

করেন, অধিকন্তু পৃথিবার সমস্ত তার্থবারি আনয়নপুর্বকক ভগবান 

শ্রকুঞ্ণকে এই কুণ্ডে অভিষেক করিয়া তাহাকে গোবিন্দ নামে অভি- 

হিত করেন। তদবধি এখানকার এই তীর্থকুণগডটী “গোবিন্দকু $* নামে 

প্রসিদ্ধ হইয়াছে । স্থানীয় ব্রজবাপীদিগের নিকট উপদেশ পাহলাম, 

তক্তিসহকারে এঠ কুণ্ডে ম্নান বা যথানিয়মে ইহাতে তর্পণ করিলে-_. 

শ্রগোবিনের কৃপায় বু যজ্ঞের ফললাভ এবং অস্তে পিডৃপুরুষদিগের 

সহিত বৈকুণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হওয়। যায় । আরও মবগত হইলাম, এহ 

গোবিন্দকুণগ্ডতারে বহু পূর্বে গোপাল--মুত্তিকাচ্ছাদত অবস্থায় অবস্থান 

করিতেছিলেন। একদা দুপ্ধদানচ্ছলে তিনি মাধবেন্ত্পুরী গোপ্বামীকে 

কুপাপুর্বক দণনদান করিয়াছিলেন, ইহার ফলে পুরীগোদাহ তাহার 

অবস্থানের বিষয় স্বপ্পে অবগত হইয়া তথ হইতে তাহাকে নিজালয়ে 

আনয়নপূর্বক মহাসমারোহে অন্নকুট উৎদব করিয়াছিলেন। কথিত 

আছে, স্বয়ং গোপাল মুন্তিমান হহয়া এই উৎসবে উহ! ভোজন কারিয়া- 

ছিলেন। তদবধি এই নিদিষ্ট দিনে গ্রতি বংসরহ এখানে অতি সমা- 

রোহে ধ মন্পকুট উৎসন সম্পন্ন হইয়া থাকে। পাঠকবর্গের প্রীতির 

নিমিত্ত মানদী-গঙ্গার একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল। 
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আরাধা-কুণ্ড 
এই তীর্থে ষাত্রীদিগের বিশ্রামের বিশেষ সুবিধা আছে। কেন না, 

এখানে দ্বিতল পাকা ধর্মশাল। প্রতিষ্ঠিঠ থাকায় বাত্রীগণ সুখ-ন্বচ্ছন্দে 

বিশ্রাম স্থ অনুভব করিতে সমর্থ হন, কিন্তু বানরকুলের দৌরাস্তো 

সতত সাবধানে থাকিতে হর। 

রাধাকুণ্ডের সন্নিকটে শ্তামকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড ও মহলার কুণ্ড নামে 

সারি সারি চাঝিটা পবিত্র কুণ্ড আছে, তন্মধ্যে শ্তামকুণ্ড ও রাধাকৃণ্ 

এন ছুইটীই বিখ্যাত এবং ভৰ্খগণ £খানে আসিয়া এই ছুই কুপ্ডতেরই 

সেবা করিয়। আপনাপন জীবন পার্থ বোধ করিয়া থাকেন। অপর 

ঠা লুপ্ৰ প্রায়, কেধল চিহ্নগাত্র মবশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। 

কংসচর__অরিষ্টান্বর এখানে যধন তখন উৎপাত করিয়া ব্রজবাসী- 

দিগের মনি করিত । একদা শ্রীকৃষ্ণ সেই দুর্জয় মন্্ররকে সব্বসমক্ষে 

সংহার করিয়া ব্রবাপীদিগকে পরিরাণ করেন। অরিষ্টান্্রের নুষের 

স্টার মাকৃতি পাকায় দে জনপমা্জে বুষান্থর নামে খ্যাত হইয়াছিল। 

এই তীর্থের ন্রকটে নতগ্জলি দবালয় প্রতিঠিত আছে. এ সকল 

দেবালন্বে কেবল লীলাময় শ্রীকৃষ্ণমৃন্তিরই দর্শন পাওয়া যায়, আবার 

বৃন্দাবনের ভ্তায় এখানেও শ্রীগোবন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন 

দেবের মন্দির আছে, কিন্তু বুন্দাবনের ন্তায় এখানে কোথাও ভেট 

দিতে হয় না। তক্তগণ পাধ্যান্ুনারে কেবল প্রণামী দিয় থাকেন। 

শীর্ণ গোপিনীদিগের নিকট ননী খাইয়। বৃক্ষের গাত্রে যেষে স্থানে 

হস্ত মু'ছিয়াছিগেন, অন্তাপি এখানে সেই সকল বৃক্ষগাত্রে তাহার ননীর 

হম্তলেপন চিহ্ন বর্তমান থাকিয়া অতীত ঘটনান বিষয় সাক্ষ্য প্রদান 
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করিতেছে। এতস্তি্ মশিপুররাজার এখানে বে প্রাসাদ বর্তমগ্নল আছে, 

তথায় যে অপূর্ব বিগ্রহমৃত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন, উহ কত্তব্যবোধে দর্শন 

করিবেন । 

শ্যামকুণ্ডের উৎপত্তি 
শ্রীকৃষ্ণ বুষাসুরকে সংহার করিয়া! সখ! ও ধেনুবৎসপিগকে স্থানা- 

স্তরে প্রেরণপুব্বক তিনি একাকী এথানে ভ্রমণ করিতে করিতে এক 

স্থানে উপনীত হইয়া দেখিলেন-_বৃষভান্ুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিক প্রিয়- 

সধীগণসহ প্রফুল্লমনে তথায় পুষ্পচয়ন করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের 

নিকটবর্তী হইয়। ক্ুত্রিম ক্রোধ প্রকাশমহকারে বলিলেন, “কে প্রত্যহ 

আমার এই মনোহর উদ্ভানে শাখাপনল্লবাদ্দি ভগ্ন করিয়া পুষ্পচয়ন করে, 

আমি অনেক চেষ্টা সত্বেও তাহাদের কোন সন্ধান করিতে পারি না? 

মাজ ভাগ্যবলে তোমাদের সন্ধান পাইয়াছি,” এই কথা বলিয়া তিনি 

ছাদের নিকটবর্তী হইয্! ধরিতে গেলেন । 

্লীমতী সীগণসহ তখন একবাক্যে বলিলেন, “এইমাত্র তুমি বৃষা 

স্বরকে সংহার করিয়া গো-হত্যা পাপগ্রস্ত হইয়াছ, অতএব আমাদের 

যেন স্পর্শ করিও না ।” 

প্রীক্কঞ্চ গোপবালাদ্দিগের বাক্যে কিঞ্িৎ লঙ্জিত হইয়] বিনয়বচনে 

তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে সুন্দরিগণ ! আমি কোন্ প্রায়শ্চিত্ত 

করিলে-_এ পাপ হুইতে মুক্ত হইতে পারিব ? বদি জান। থাকে, তাহ! 

হইলে আমার নিকট প্রকাশ করিয়া! বল, আমি তোমাদেরই উপদেশা- 

সথযায়ী উহ1 সম্পাদন করিব ।” 

তথত্তরে ব্রজেশ্বরী বলিলেন, প্পৃথিবীর বাধতীর তীর্থে ঙ্গান করিলে 

তুমি এ পাপ হইতে পরিজ্রাণ পাইবে ।” হীরুফ-_শ্ীবতীর বাক্যে মদে 
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মনে ভাবাদণন, যদি আমি এক্ষণে সর্বতীর্থে স্নান করিয়া আসি, তাহা 
হইলে হয় ত এই গোপবালিকাদের বিশ্বাস না হইতে পারে, অতএব 

ইহাদের সম্মুথেই এই কাধ্য সম্পাদন কর! উচিত। এই দিদ্ধান্তে উপ- 

নীত হুইয়৷ তিন স্বীয় বংশী দ্বার! একটী সরোবর প্রস্তত করিয়া ভীম- 
তলে পদাঘাত করিবামান্ত্র ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় পাতাল হইতে ভোগ, 
বতীর জল ও তীর্থ কল পৃথিবী তে করতঃ একে একে আগমন 
করিতে লাগিলেন। এইরূপে তীর্থ নকল তথায় উপস্থিত হইলে শ্রীরুষণ 
তন্মধ্যে নান করিয়৷ পুনরায় গোপিনীদিগের নিকট গমন করিবামাত্র_ 
তাহার। তীর্থসমূহের আগমন একেবারে অস্বীকার করিলেন; স্বতরাং 
তিনি বাধ্য হুইয়া তীর্থগণকে স্ব স্ব মৃত্তি ধারণ করিয়া শ্রীমতীর নিকট 
উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন। আদেশপ্রাপ্ডে তাহারা নিজ নিজ 
মুক্তিতে গোপিনীদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান, হুইরা আপনাপন পরিচয় 
প্রদান করিতে লাগিলেন, তখন আর তাহাদের অবিশ্বাসের কোন 
সন্দেহ রহিল না। এইরূপে শ্তামকুণ্ডের স্থষ্টি হইয়াছিল। যিনি এ 
তীর্ঘে উপস্থিত হইয়া যথানিয়মে ইহাতে মঙ্কল্পপূর্ববক স্নান, তর্পণ করেন, 

শ্রীককষ্চের পায় তাহার সমস্ত মনোরখ সিদ্ধ হয়__কেন না, পৃথিবীর 
যাবতীয় তীর্থ সকল শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় সলিলরূপে এই কুণ্ডে অবস্থান 
করিতেছেন। পাঠকবর্গের গ্রীতির নিমিত্ত শ্তামকুণ্ডের একথানি চিত্র 
প্রদত্ত হইল। 

রাধাকুণ্ডের আবির্ভাব 
হ্ামকুণ্ডের স্থহি হইলে__প্রীমতী রাধিকাও গ্ররূপ একটী পবিত্র 

_ কুণ্ড গুস্তত করিতে অভিলাষ করিয়৷ সথীগণের সাহাষ্য প্রার্থনা! করি- 
(ুন। শ্রীরাখার অভিলাষ পূর্ণ করিবার মানসে তাছারা। সদলে শ্তাম- 
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রাধাকুণ্ডের আবির্ভাব ২৭৫ 

গর উত্তরে বৃষাস্থরের ক্ষুরক্ষত এক স্থান পরিষ্কাররূপে খনত্বু করিয়া 
কটা মনোহর সরোবর নির্মাণ করিলেন । শ্রীকুষ্ণ কৌতৃক দেখিবার 

নত এ সরোবর জলপৃণ হইতে দিলেন ন1, তখন সথাগণ বিশ্ময়াপন্ন 

ইয়া! চিন্তান্বিত হইলেন । জগচ্চিস্তামণি শ্রীমতীকে চিন্তাযুক্তা অ৭.' 
লাকন কপিয়া-_ব্যঙ্ছছলে বলিলেন, পছুয়ো ! তোনাদের সরোবর 

মামার সায় জলপুর্ণ করিতে পারিলে না, এখন কক্ষে গগরা লঙ্ইয়া 

মামার কুণ্ড হইতে জল আনিয়! ইহাকে পরিপূর্ণ কর ।” 

গোপবালাগণসহ শ্রীমতী রাধিকা তখন একবাকো বলিলেন, 

তামার কুণ্ডের জল পাতকযুক্ত ! কেননা, তুমি গো কারয়! 

উহাতে স্নান করিয়াছ,,&ঁ কুণ্ডের জল মনিয়া হা পূর্ণ করিলে হহাও 
পবিত্র হইবে । যদ্দি একান্ত ইহ1 তীর্থবারিতে পুর্ণ করিতে না পারি, 

হাহা হইলে আমরা মানস স্বরোবরের পবিএ নিম্মল জল ানিয়া ইহা 

নিশ্চয় পুর্ণ করিব। শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীগণের এবন্বিধ বাকা শ্রনথে-- 

তীর্থ মকলকে ইঙ্গিত করিলেন। ভীর্থগণ তীহার মনোভাব অবগত 

হইয়। শ্রীরাধার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে উপনীত হইয়া তাহার স্তবে' 

প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে শ্রীমতী তাহাদের স্তবে উুষ্ট হহয়া তাঁথ 
সকলকে স্বীয় কুণ্ডে আবির্ভাব হইতে আদেশ প্রদান কারলেন; তখন 

তীর্থগণের শুভাগমনে রাধাকুগুটীও পবিষ্্র তার্থবারিতে পরিপূর্ণ হইয়া 

উঠিল। এইরূপে রাধাকুণ্ডের আবির্ভাব হইল। 

কথিত আছে, যে ব্যক্ত গুদ্ধচিত্তে ভক্তিসহকারে এই কুগুদ্বরকে 

পৃজার্চনা করেন, তিনি অক্ষয় হইয়া ত্রিসংসারে সুখে অবস্থাপ ঞ্রিতে 

পারেন, এমন কি শ্রীরাধারুফের রুপার অস্তিমে তিনি পিতৃপুরুষ দগের 

মহিত বৈকুণ্ঠে স্থানপ্রাপ্ত হন । 

এই কুগ্ুদ্বয়ের লর্চনার সময়--থালা, গেলাস, সাড়ী, শাখা, আতপ- 



২৭৬ ভীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিনী 
পপ পাপ ৭ পাপী পপ পপ ০০৮ পপ পাপা পপি | তে আপা পপি 

চাউল, ছুগ%, চিনি, ফুল প্রভৃতি উপাদান সকল সংগ্রহপূর্ববক তীর্ঘপদ্ধতি 

মন্থুসারে ব্রাহ্মণ দ্বার মন্ত্র উচ্চারণ এবং পৃজ। করিতে হ্য়। কথিত 

আছে, স্বয়ং শ্রীরুষ্ণ শ্রীমতীসহ ভক্তের এ পূজ। গ্রহণ করেন। যে 
ব্যক্তি ব্রজমগ্ডলে উপস্থিত হইয়া এই কুগুদ্বয়ের অর্চনা না| করেন, 

তাহার সমস্ত জীবন বৃথান্ন নষ্ট হয় 

হ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড উভয় কুণ্ডই পাশাপাশি অবস্থিত এবং 

আকৃতিতে বর্তমানকালে প্রায় একই রূপ দেখিতে পাওয়া যায় ৷ উভয় 

কুণডেরত চতুদ্দিক প্রস্তরময় সোপানশ্রেণী দ্বারা বাধান এবং স্থশোভিত। 

ইহাদের তীরভূমিতে যে সকল উচ্চ উচ্চ প্রাচীন বৃক্ষ সকল শ্রেণীবদ্ধভাবে 
দণ্ডায়মান আছে, তাহাদের অবস্থ| দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, 

যেন তাহারা নতশিরে বথার্থ শ্রীরাধাকৃষ্ের শ্রীচরণ ব্যান করিতেছে । 
এই তীর্থক্ষেত্রে--কুণ্ডের উপরিভাগের চত্দ্দিকে যে সকল পদচিহ্ন 

দর্শন পাওয়! যায়, সেই সমস্তগুলিই শ্রীগাধারুষ্ণের লীলাখেলার চরণ 

চিহ্ন বলিয়। জানিবেন। 

আহা! ব্রজবাণীগণ অতি পুণ্যাত্াঁ, কারণ পদচিহ্ৃধারী ও বিচিত্র 

: ভৃষণধারী কমলাদেবী ধাহার আজ্ঞাবহ, সেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের 

সহিত তাহারা এখানে একত্রে গোচারণ করিয়া কত আনন্দ অন্থৃতব 

করিয়াছেন । ভগবান যুগে যুগেই নরদেহ ধারণ করতঃ জন্ম গ্রহণ 

এবং পাঁপীদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কখন কোন জন্মে 

এত স্থখ অনুভব করেন নাই, যেরূপ তিনি দ্বাপরযুগে প্রীরষ্কক্ূপে এই 
বঞ্জমগুলে ব্রজবালাদিগকে লইয়া! কেলী-কৌতুকে সুখান্থুভব করিয়া- 

 ছেন! তাহার প্রতি পদবিক্ষেপে এ পুরী যেশুদ্ধ হইয়াছে, তাহার 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই,মুতরাং ব্রজের সমস্ত রজগুলিও পবিত্র হইয়াছে। 



বন-পরিক্রমা ২৭৭ 

বন-পরিক্রম। 
ব্রজ চৌরাশী ক্রোশের প্রদক্ষিণকেই শ্বন-পরিক্রমাশ বলে; কেহ 

কেহ আবার ইহাকে বন যাত্রা বালয় কীর্তন করিয়া থাকেন। প্রতি 

বৎসর ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষায় দশমী তিথির অপরাহ্ৃকাণে পুন্দাথন 

হইতে এই পরিক্রমা আরম্ভ হইয়। ভাত্র মাসের শুক্ুপক্ষের দশমী 

তিথিতে ইহার সমাপ্ত হয়। কোন্ দিনে কোন্ বনে কিরূপ লীলা দশন 

হয়, পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত নিয়ে উহ! সংক্ষেপে প্রকাশিত হল 

ভাত্র মাসের রুষ্ণাদশমীর অপরাহৃকালে--বাত্রীগণ ব্রজ্বাসী পাণ্ড 

এবং বনষারার সরঞ্জমর্সহ বৃন্দাবন হইতে গ্রাথম যাত্রা করিয়া মথরা 

সহরে অবস্থান করেন এবং ন্চগবান তভূশেশ্বরদেবের মন্দিরে রাত্রিযাপন 

করিয়া থাকেন। এখানকার তৃগর্ভে পাতালদেবী নামক এক ভগবত্তী- 

মৃস্তির দর্শন লাভ হয়। বলাবাহুল্য, এই নিদিষ্ট সময় ব্যত।ত বসরের 

মধো অপর কোন সময় বন-পরিক্রমার সুবিধা নাই। 

পর দিবস একাদ শীতিথিতে যাত্রীগণ এথান হইতে তালবন, মধুবন 

এবং কুমুদবনের শোভা দর্শন করিয়াই বিশ্রাম করিয়া থাকেন। 

দ্বাদশীভিধিতে-__শাস্তস্থকুণ্ড এবং বহুলাবন দর্শন করিরা নিশ্চিন্ত 

হন। বনুলাবনের অপর নাম বাটা” । এই বহছুলাবনে কৃঝ সরো- 

বরের তীরে কেবল বহুল! নাকী একটী প্রস্তর নিশ্মিত গাভীর দর্শন 

করিয়া তক্তগণ আপনাপন ব্রত উদ্ভাপন করিয়! থাকেন। 

ত্রয়োদশীতিথিতে-শ্তামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, মহলারকুণ্ড ও ললিতা- 

কুণ্ডের সেব। করিয়া থাকেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এ তীর্থে যাত্রী- 

দিগের বিশ্রামগ্তানের জন্ত কোনরূপ কষ্টভোগ করিতে হয় না, কিন্ত 

পূর্বান্ধে আসিয়া স্থান অধিকার করিতে হয়। 



২৭৮ . তীর্থ-ভ্রমণ-কাঁহিনী 

রুষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতিথিতে-_গোবর্ধনপর্ববত,মানসী-গঙ্গা, চকলেখন: 

সনাতন গোস্বামীর ভজনকুটীর, মাধবেন্দ্রপুরীর কক্ষ, আনোরগ্রা 

প্রভৃতি বিস্তর তীর্থকুণ্ডের সেবা করিয়া শেষে শ্রীহরিদেবজীউর দর্শন, 

পূর্বক ব্রতপালন করিতে হয়। এই দিবস যাত্রীগণ মনের সুখে তীর্থ- 

গুলির সেবা করিয়া একদিকে যেরূপ সন্তুষ্ট হন, অপরদিকে সেইরূপ 

কষ্টভোগ করিয়া! থাকেন। 

অমাবস্তাতিথিতে-_-লঠাবন। এই বনমধ্যে তরতপুর মহারাজের 

একটা স্ুদুঢ় ছুর্গ এবং একটী মনোমুগ্ধকর উপবন দেখিয়া যাত্রীগণ 

আপনাপন পরিশ্রমের সাথকতা বিবেচনা করিতে থাকেন। কারণ 

এই উপবনে বুন্দাবনের সাহাজীর মন্দিরাত্যন্তরের ন্তায় যে সমস্ত 

ফোয়ারা সজ্জিত আছে, চিরপ্রথান্ুপারে এ সমস্ত ফোয়ারাগুলি সেই 

নিদ্দিষ্ট দিনে খুলিয়া দেওয়া হয়। এদিন এখানকার এক নয়নানন্দ. 
দায়ক দৃশ্য । 

প্রতিপতিথিতে--কাম্যবনে অবস্থান করিতে হয়। এই দিবস 

অপরাহৃকালে দলে দলে যাত্রীদিগের শুভাগমনে এই বন এক অপুর্ব 

শ্রীধারণ করিয়! থাকে । 

দ্বিতীয়া তিথিতে-_সেতৃবন্ধ, লুকালুকী-কুণ্ড, ব্যোমাস্থুণের গুন্ফা, 

মহাদধি তীর্থ, কামেশ্বর মহাদেব, পঞ্চপাগ্ডবের অজ্ঞাতবাস স্থান প্রভৃতি 

পবিত্র স্থান দর্শন করিয়1_শেষ বিমলাদেবীর দর্শনান্তে বিশ্রাম স্ব 
অনুভব করিয়া থাকেন। 

তৃতীয়। তিথিতে বর্ষাণ--আলতা-পাহাড়ী, কদমথণ্তী, দেহকুণ্, 

এই কুণ্ডতীরে একটী আশ্র্ধ্য বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার ফল- 

গুলি ঠিক নুপুরের ন্যায় আকৃতি, আবার সেইগুলি গুকাইলে ঠিক 

মুপুরের স্যায় শব্বও হইতে থাকে । এই তীর্থে দোহনকুণ্ড নামে থে 
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কৃণ্ত বর্তমান আছে, তাহার তীরেও একটা অন্ভূত রুক্ষ দেখিতি গাওয়া 

গার. ইহর পাতাগুলি ঠোঙ্গার আকারবিশিষ্ট, যাত্রীগণ এই সকল 

ঠোষ্ষা সংগ্রহ করিয়া! জল, দুগ্ধ, দধি প্রভৃতি রাখিয়া মনের হাথে ভগ- 

বানর মহিম। প্রকাশ করিতে থাকেন। ব্ষাণে-বুষভানুন'ননীরু 

শীমূত্তি দর্শন করিলে নয়ন চরিতার্থ হয়। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত 

বর্ধাণের একথানি মনোমুগ্ধকর চিত্র প্রদত্ত হইল । 

চতুর্থ তিথিতে--নন্দীর্বর নামক পব্ধতে নন্দভবন, ননদগ্রাম, 

গবাটগ্রাম, চরণ চিহ্ন, প্রেমসরোবর প্রভৃতি পুণা স্থান দর্শন করিয়! 

খাকেন। 

পঞ্চমী দিবদ--ক্রোটবন, কফোকিলবন, শেষশায়ী প্রন্ভতি শ্কান দশন 

রিয়া আপন ব্রত উদ্ভাপন করেন। এখানে একটী পুক্ষরিণী আছে, 

উহার জলের আন্বাদ--ধেন লবণে গোল।। 

যী দ্িবস--কেবল খেলন বন দর্শন করিয়া নিশ্চিন্ত হন। চট 

সপ্তমীর দিবস__রামঘাট মর্থাৎ যে শানে বলরান রাসলালা করিয়া" 

ছিলেন, তৎপরে অক্ষয়বট, বন্্র্রণ ঘাট দশন কনিয়া থাকেন। 

অষ্টমী দিবস-__পাণীগ্রামে উপস্থিত হইয়া শ্লীমতীর মন্দির, মান" 

সরোবর, তৎপরে বেলবনে-_শ্রীলক্্ীদেবীর প্রনিমূদরির পৃ; সর্বশেষে 

ভদ্রবন, মাঠবন, ভাণ্তীর বন-__ এন বনমাধ্যে গ্রীদামের মৃঙি দর্শন পাই- 

বেন। বোধ হয়, পাঠকমারেই অবগত আছেন যে. দাম শীষের 

বালাসথা ছিলেন এবং ধাহার অভিসম্পাত ইমতী রাধিকাকে কেহ 

“ম1” বলিয়া সম্বোধন করেন না । 

নবমী দিব__লৌহবন, আনন্দা-বিনন্দীদেবা, রোতনন্দন শবল-_. 

দেবমুণ্তি, ক্ষীরসাগর, এন্ধা গুধাট ও মহাবন দর্শন করিয়া থাকেন। 

দশমীর শেষ দিন-গোকুলনগর, কোলগ্রাম, ভূঁতেশ্বর মহাদেবের 
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দর্শন ও অর্চিনাপূর্র্বক মন্তাব্রত উদ্যাপন করিয়া বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন 
করেন। বলাবাভলা. এই বন-পরিক্রমার প্রশস্ত সময়ের মধো যাত্রী, 
দিগকে নানারূপ ক্লেশভোগ করিতে হয়, কেন না_-কোথাও বর্ষার 
প্রকোপে ভিজা কাপড় ৪ ভিজ! বিছানায় শয়ন-_মশাণ তাঁছন', 
কোথাও বানরের দৌবাত্মা, অনিয়ম আহার,আবার কোথাও বা জল এ 
কাদায় অবস্থান, এইরূপ নানা প্রকার নিডম্বনাতভোগ করিয়া পুণা পা. 
জিন করিতে হর । 'এন কষ্ট স্বীকার করিয়াও এই বন-পরিক্রমার যাত্রী 
--বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল যাত্রীদিগের মধ্যে বেশীব 
ভাগই জ্ীলোক । 

এই স্তানে 'একটী কগা বলিবার আছে-__শ্রীর্ স্কানমাত্রেই ভগ- 
বানের একটা-না-একটা গিগ্র মূর্তি প্রতিটিত পাকে । উহার প্রধান 
কারণ এই যে--:সই বিগ্রভ মুড্ভিটিকে ভগবানের স্বরূপ মুত্তি বলিয়! 

ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে হয়, কেন না__ ভক্কি বিনা মক্কি তয় না 
গুণময়ী নিতান্ত ডপ্তরা ভগবানের এক শক্কি যাহা “মায়া” নামে 

'শ্যাত--প্রতোক বিগ্রহ মৃন্তিটী প্রতিষ্ঠা হইবার পর. নাভান্তে উহাই 
বর্তমান থাকে । আঅকপটচিত্তে ধাহার!1 তাহার মাশ্রয় গ্রহণ করেন, 
তাহারাই এঁ মাদা অতিক্রম করিতে সমর্থ হন । আর্ত ( রোগ, ভয়, 
বিপদ ও পাপাদিতে কাতর) আত্ম-জ্ঞানাভিলাষী, অর্থাভিলাধী ও 
জ্ঞানী--এই চারি প্রকার পুণাবান লোক ভগবানের আরাধনা করিয়! 
থাকেন, তন্মধো অকপট ভক্ত বাজ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ । কণিত আছে, এই 
ভ্ঞানবান ভক্তই ভগবানের একান্ত প্রিয় । পূর্বোক্ত চারি প্রকার 
উপাসকই যথাসময়ে তাহার কৃপায় মোক্ষ প্রাপ্প হইয়া থাকেন। জ্ঞানই 
আত্মস্বরূপ বলিয়া কণিত। স্বয়ং পৃর্ণব্রহ্গ__তিনি বহুরূপী! যে ব্যক্তি 
ভক্তিসহকারে তাহার ষে মৃদ্তির উপাসক হয়, তিনি তাহাকে সেই 
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প্ঠিতে দর্শনদানে উদ্ধীর করিয়া থাকেন। অজ্ঞ বাক্তির! ভ্ঠাবানকে 

স্চদানন্াস্বূপ অবগত না হইয়া কেবল তাহার লীলাধুত মুত্তিকে 

“অবতার” বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি প্রচ্ছন্নতাবে 

বোগমায়ার আচ্ছন্ন, স্বতরাং ফেহেহ ভগবানের স্বরূপমূত্ির দশনলা 

করিছে মমর্থ গন না, অর্থাৎ ভগবান পদ্দানশীল যুখতীর সভায় চাকর 

শাডালে থাকেন বলিয়া কেহ তাঠার দশন পান ন।| 

অবতার-_-যিনি জন্ম রাত. শশ্বরস্বভাব ও সকলের ঈশ্বব, প্রক্কীতর 

মাশ্রয় লহয়া আত্মমায়ার জন্মগ্রহণ করেন_তানহ অবতার । থে থে 

সমর ধশ্মের বিপ্লব, অধন্মের অভ্যুখান গ্রান্ধভাব হয়, গেহ সমায়চ 

গবানকে অধতাররূলে অধ্তার হইতে হয়। সাধুদিগেদ পারত্রাণ, 

মসাধুরদগের বিনাশ ও ধম্মস্থাপনের নামন্ত ভগণান_ধুগে যুগে এবং 

তাররূপে আবিভু ত হহয় াকেন। 
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সঠিক টি নিবিররেসউউিরিডেকে সর ব৭ পর রঃ 

বৃন্দাবন 
মথ্র! হইতে বৃন্দাবন অন্যুন সাত মাইল দূরে যমুনার তীরে অব. 

্গত। এই প্রশস্ত পথ অতিক্রম করিবার জন্ পাকা বাধ! রাস্ত! প্রস্তত 

আছে ৷ বাহার মথ্রা হইতে রেলযোগে বৃন্দাবন যাত্রা করিবেন, 

তাহাদের প্রতোককে /৫ পয়স! রেলটিকিট খরিধ করিত্সা যাইতে ভয়, 

ইহাতে খরচের সুবিধা হয় সত্য, কিন্তু ধাহাদিগের পর্দানথাল স্ত্রীলোক 

সঙ্গে থাকেন, গাড়ী ভিন্ন এক পা অগ্রসর হইবার উপায় নাঠ, এ সকল 

বাক্তি_-বুথ। ঘোড়ার গাড়ী ও রেলগাড়ীতে লাঞ্চনাভোগ না করিয়া 

মথুরা “হইতে বরাবর ঘোড়ার গাড়ীতে আরোহণপুর্বক বৃন্দাবন যাত্র' 

ৰ কিলেই সুবিধা হয়, কারণ মুটে খরচ ও গাড়ী ভাড়। সকল একত্রে 

হিসাব করিলে প্রায় একই রূপ খরচ হইয়া থাকে। মথুরা হইতে 

ইাটাপথে যাত্রা করিতে হইলে এথানে বৃন্দাবন গেট নামে যে ফটক 

আছে, উহারই মধ্যপথ দিয়া অগ্রসর হতে হয়। যে স্যানটা বৃন্দাবল 

গেট বালয়! খ্যাত, সেই স্থানে ভ্রিলোকপুজ্য গোকর্ণ মহাদেব বিরাজ- 

মান । কথিত আছে, এই স্তান বিশ্বনাথ বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয়। যাত্রী- 

গণ কন্ুবাবোধে এখানে এই ভগবান গ্োকর্ণ মহাদেবের পৃজাচ্চনা 

কাঁরবেন । 

ই 

মথ্রা হইতে এহ প্রশস্ত সাত মাইল পথ আতক্রম করিবার সমর 

যমুন। তীরবর্তী ও নগরের মধ্য স্থানে ভগবান শ্রীরুষ্ণের কত লীলা- 
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খেলার চিন্ত দরশন হইয়। গাঁকে, ভাহার ইয়ন্তা নাহি! হ্াটাঁথথে, পদ- 

বলে বাঁ- অশ্বধটানে গমন কবিলে উহ্াই উপারলাত বালয়া ধরাতে 

হইবে । যাত্রীগণ বন্দাবনের এছ পথে যত নিকটবর্তী হইবেন, ব্রঙ্গ- 

বাদী পাগ্ডাগণকে ততই যেন তাঁষত চালকের গায় ধারী সংগ্রহ কপি- 

বার জন্ত অবস্থান করিতে দেখিতে পাইবেন ভন্তণণ বুন্পাবনে 

পৌছিবামাজ্র কিয়তক্ষণের নিথিত্ত মহাগোলশৌগ উপস্থিত হয়, কারণ 

এখানে ব্রজবাসী ( পাণ্) গণ শ্রাবণ মাসের বারিধারা হায় যাত্রী 

দিগকে প্রশে প্রশ্্ে বিব্রত করিতে থাকেন, ভাহাদের সকলকারহ মুখে 

এই এক কথা শুনিতে পাইবেন “আপনার ব্রজবাসী কে? কোন 

জাতি? পপনীকি? নিবাস কোথায়? ইত্যাদি 1” অবশেষে নুতন 

ঘারী তাহাদের যত্তে মুগ্ধ হইয়া এই সকল 
ব্র্ববাসীর মধ্ো একজন

কে 

তীর্থগুরুপদে মান্য করিয়া লন, কিন্ত ধাহাদের পুরাতন রজবাসী 

আছেন, তাহারা ক্রাহারই সন্ধান করিতে থাকেন । 

এই তীর্থগুরু ব্রজবাসীর নিকট যাঁত্রীগণকে পৃত্তলিবৎ প্ুরিয়া- 

ফিরিয়! বুন্দাবানে ভগবান প্রীকঞ্চের লীলাম্তান সকল দর্শন করিতে হল! 

তাহার! স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যাহা দন করান, ধার্রীর| তাহাই দর্শন পাঠ 

থাকেন, যে স্তান তাহারা না দেখাইবেন-_উহা কিনূপে দেখিতে 

পাবেন, কারণ সকল যাত্রীদিগের এই প্রশস্ত পঞ্চক্রোশ রন্দাবনের 

সমস্ত লীলাস্থান জানা থাকে না আমার এই পুম্তকথানি নিকটে 

থাকিলে সহজেই সেই প্রাচীন লীলাস্থলী ৪ মন্দিরাদি কোন স্তানে 

কোন্ পথে অগ্রসর হইলে কোন্ কোন্ দেবমুক্ঠির দর্শনলাভ ভাবে 

এবং ত্র সকল দেবালর কতদিন প্রক্টত বা কাহার দ্বার! প্রতিষ্ঠিত. 

হইয়াছে, উহ সম্যকৃরূপে অবগত হতে 
পারিবেন সান্দহ নাউ । 

ঘাত্রীগণ এখানে উপস্থিত হইবামাও প্রথমে শ্রগোবিন্দজউর লাল 



২৮৪ তীর্থ-ভ্রমণ-কাঁহিনী 
দিপা 

পপ 

সপ 

বর্ণের পুরাতন মন্দির, তৎপরে প্গদ্ধিখ্যাত শেঠজীর ও অপরাপর উ 
মন্দির সমূহের দৃষ্ঠ দশন পাইবেন। পাঠকবর্থের প্রীতির নিমিত্ত বৃ্দা 
বনের সেহ মন্দিধারণোর একখান চিত্র প্রদত্ত হইল। 

বৃন্নাৰনে এই সকল মন্দিরের বত |নকটবন্তী হবেন, ব্রজবাসা 
ভিক্ষুকগণের সললিত মধুর সঙ্গাতধ্বান ততই শানাতে পাইয়। আপনারা 
যে প্রকৃত বুন্দাবনে পৌছিয়াছেএ, উহা স্প্ট জানিতে পারিবেন। 
এখানে কোন ভিক্ষুকের নিকট নিয়ালখিত গানটা শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট 
5ইাবেন। 

“শ্তানকুণ্ড, বাধাকুণ্ড, গিরিগোবদ্ধন | 

মু মুত বংশীবাজে এহ যে বুন্দাবন*॥* 
কেশ বা ভৃমে দ্রষ্টিনিক্ষেপ করিয়া গাহিতে থাকবে__ 

ধুলা নয়, ধূলি নয়, গোপীপর' রেণু। 

এহ ধুল: মেথেছিল, নন্দ-বেটা-কানু ॥ 

কেহ বা জয় রাধে শ্রীরাধে স্বরে, কেহ বা রাধাশ্তাম সরে শ্রীরাধা- 
'ক্ষ্ণের গুণগান করিয়া মনমাতোয়ারা স্বরে ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে 
থাকিবে, কেহ বা থোল করতাল লইর! রুষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া ব্রজ- 
রজে বিলুহিত হইয়৷ হা কৃষ্ণ! হা! কৃষ্ণ! বলিয়া! নয়নজলে বক্ষঃস্থল 
প্লাবিত করিতে থাকিবে, আহা! সেই প্রেমপুর্ণচিত্ত সকল দর্শন করিলে 
পাষাণ প্রাণেও ভক্তির উদয় হইয়া থাকে । এইব্ূপ-__নান। ছলে নানা 
একার তিক্ষার্থী_-ভক্তবৃন্দকে ঝেষ্টনপূর্বক তীহাদের চিত্ত আকর্ষণ 
কারবারানমিত্ত বলিতে থাকিৰে-_- 

ভক্তবুন্দ মাসি, কহে হাসি হাসি। 

গয়। কাশী ছোড়কে সে হ»ব বৃন্দাবনবাপা ॥ 
যখন এখানে এইরূপ ভক্তিরসপূর্ণ গীত সকল কর্ণকুহরে প্রবেশ 



বন্দাবন ২৮৫ 
চি ২ ৭ শত পিপি পাপা? ৮ পপ 

এপিপাীতি 
লাকা 

পি 

কাঁরবে, তথনই জানিবেন যে, আপনার যথার্থই শ্রীধাম বৃন্দাবনে 

মাসয়া উপস্থিত হইয়াছেন । যে ধাম দশনের কাঙ্গাল হইয়া পিতা, 

মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, কন্ঠ প্রভৃতি ও সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়া কত 

সর্থ, কত কষ্ট সহ রিয়া কত বন, উপবন অতিক্রমপুব্বক কুপাময়ের 

ক্পায় নির্বিত্বে এক্ষণে এই পবিত্র ব্রগুরঞ্জে উপনীত হইলেন, আব 

সৌভাগ্যক্রমে লীলাময় শ্রীরাধারুষ্ণের যুগলমুন্তির শ্রীচরণ দশন করিয়। 

শ্বীর নয়ন ও জীবন সার্থক করুন। 

বৃন্দাবন_ বৈষ্ুবাদগের একটী প্রাচীন মহা তীর্থ স্তান এবং 

শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি । 

গোবিন্দ_-পদরজঃপুত পুণাতীর্থ বৃন্দাবন হিন্দুর দৃষ্টিতে শাস্তির 

হপোবন। এই বুন্দারণোর অন্তর্গত বিস্তৃত তখণ্ড মাধো দ্বাদশটী 

'বখ্যাত বন আছে-__পূর্ব্রে ভিথায় বিশ্বনাতা রাধার পিত রাধানাণ 

ননেব সুখে বিহার করিতেন। শ্রীগোবিনের এহ লীলা-নিকে ঠনে-- 

মতর-ময়ুরী, মুগ-মুগী, বানর-বানরী, পণু-পক্ষী এমন কি জীবনাজ্েহ 

'নাশ্স্ত মনে বিচরণপুর্বক প্রমময় সেভ রাধারুফের ল'লাখেল। 

প্রকাশ করিতেছে । আহা! এদৃত্ত যিনি একবার দর্শন করিবেন, 

ইহজন্মে তিনি আর কখন তুলিতে পারিবেন না। 

বুন্দাবনের ষমুনাতীরে অসংখ্য দেবদেবীর মন্দির বিরাজিত। ধাবতার় 

দেবালয়ের মধ্যে শেঠজীব স্বর্ণ তালগাহযুস্ত দেবালর, গিবিগোবদ্ধন, 

স্বগীয় লালাবাবুর মন্দির, শ্রীপ্ীগোবন্দভীটর, প্রীশ্রীমদনমোহনজী উর, 

ত্রীগোপীনাথজীউর, সাহাজীর, ব্রহ্ষচারীর এবং 'নিকুঞ্জকানন এন্ঠ 

করটাই প্রধান এবং দর্শনযোগা । ব্রজমণ্ডলে নব্শুৰ পাচ সভল্রের 

অধিক দেবালয় প্রত্তিঠিত আছে, তাহার মধো সাতটী দ্রেবালয় প্রাচীন 

ও প্রসিদ্ধ বথা-_শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন, শীশ্টাম- 



২৮৬ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 
সপে 

০ 

সুন্দর, শ্রীগোকুলানন্দ, শ্রীগাধারমণ এবং শ্রীরাধাদামোদর | উপরোক 

এই সাতটা দেবালয়ই গোব্বামীদিগের প্রতিষ্ঠিত । শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপ- 

নাথ ও শ্রীমদনমোহন এই তিনটা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ । 

এখানে জয়পুর, সিন্ধিয়া, হুণকার এবং বদ্ধমান প্রভৃতি স্থানের 

মহারাজদিগের এবং অগ্ঠাগ্ত ভাগ্যবান জমাদারদিগেরও বিস্তর মান্দর 

প্রতিষ্ঠিত আছে। 

বন্দাবন-_ানত্যধাম ত্রহ্মাণ্ডের উপর বিরাজিত, দেবগণের 

পৃজনীয়, শ্রেষ্ঠ, পাত্র ও পরমানন্দময়! মণ্তধামে এই বুন্দাবনই পূর্ণ 
ধাম বলিয়। জ্ঞান কারতে হয়, কেন না_এই ব্রজমগডলে পৃণিবীর 

ধাবতীয় তীর্থ সকল হৃষ্টচিত্তে অবগ্কান কারয়৷ ভ্লীশ্রীরাধাকৃষ্জের যুগণ- 

রূপ দর্শন করিয়া থাকেন । এখানে ব্রহ্মমোহন কুণ্ড, নিধুবন, অথান্গুর 

নির্বাণ প্রভৃতি অনেক গুলি প্রসিদ্ধ তীর্থ বিরাজিত । বৃন্দাবনে বৈষ্ব 

এবং গোস্বামী দিগের মান্য অধিক দৃষ্ট হহয়া থাকে এবং প্রায়ই তাহার! 

জীবনের শেষ ভাগ এই স্থানে বাস করিয়া জীবন বিসজ্জন করিতে 

. পারলে চরিতার্থ বোধ করিয়! থাকেন । 

এই পবিত্র ধামে বখুনা ও বুন্দাবন__ছুহ গ্লানেই ভগবদলীলার 

প্রাচীন চিহ্ন বর্তমান আছে । তক্তগণ এই হই স্তানেরই শ্রীপাপপন্স 

চিহ্ন দর্শন করিয়া জন্ম সফল বোধ করিনা থাকেন। ইহা হইতেই 

প্রমাণ পাওয়া যায়-_রীব্রজেন্্রন্দনের এই ব্রজধাম কতই না প্রিয় 

ছিল। কেন না_-এখানে ময়ূর-মযুরীগণ শিখিপুচ্ছ বিস্তীর্ণ করিয়া 

স্বভাবস্থলভ কেওয়1-কে ওয়া স্বরে প্রাতধ্বনিত করিয়। শ্রীরাধামাধবের 

গুণগানে মত্ত হইয়া তালে তালে নৃতা করে, ভ্রমর-ভ্রমরী গুণগুণম্বরে 

গুঞ্জনপুব্বক শ্ীরাধাকুষ্ণের যশোগুণ কীর্তন করিতে করিতে তাহাদের 

শ্রীপাদপদ্মের মধুপান করিয়। কৃতার্থ হয়। 



ধন্দাবন ২৮৭ 

ভীমতী যমুনাদেবা_যিনি বংশীবাদনের মন প্রাণ মাতোয়ারা সৃমধুর 

রে'উভ্ভাল তপঙগ্গমাল! উাথত কারয়া গ্রেমময়ের প্পেমে গদগদ য়া 

সবার গন্ভব্যপথ পৃব্বাদক ভুলয়া, পাশ্চমাদকে ধাবধত হইতেন। বঙ্গ 

বাসীগণ যাছুমন্ত্রে মুগ্ধ ফণীর শ্টায় মোহত হইয়া এর বশাতাল লহবা 

শ্রবণ করিয়া কত না স্রথ অনুভব করিতেন, ব্রগাঙঈগনাগণ ব্রাজশর এ 

বজেশ্বরীর কেলীক্রীড়ার স্থান উন্মন্তভাব দশন করিতিন এবং আীরুফের 

ধামে বিদ্যুল্লতারূপিণী বৃষভান্ুনন্দিনী শ্রীমতী রাধারাণার সন্মিন্ন - 

বংশারব শুনিয়া হাম্বারবে উদ্ধে পুষ্ছ ঠাঁলয়। বনের 'দাকে বাবঠ হত 

_পেহ বুন্দাবন কিরূপ*রমণীয় স্থান, একবার জদয়লম কাঁরলে সমন 

বুঝতে পারা যায়। 

পগ্ডিতাগ্রগণ্য মহাত্ম। জয়দেব গোব্বামী প্রণাত, বেঞ্ব- 

গ্রন্থে_বৈষ্বদিগের যে মাহাআ্য দেখিতে পাওয়! মায়, 

নিম্বলিখিত ছন্দগুলি পাঠ করিলে, তাহার প্রমাণ পাওয়া 

যায়» 

সদাচার ত্রিভুবনে দেখ পুর্বাপার। 

নৈষ্ব সেবানাত রত সবাকার ॥ 

বৈষ্ব উচ্ছিঈ পাদোদক পদরূজ | 

উল্লাস করিয়া সেব তাজ বৃথা লা ॥ 

ঘাহার মহিমা ণলে কুক্টপ্রেমে মন্। 

প্রতাক্ষ দেখহ তার প্রভাব মাহাত্সা। 

বৈষ্বের অধরামুত যেই নাহি খায়। 

কৃষ্ণভাক্ত দুরে বহু সংসার লা যায়? 

০25 ৯:৯০০৭০ সা 
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কর্মী, জ্ঞানীমতে আর সকাম বিধানে । 

ফিরিয়ে অশুদ্ধ বুদ্ধি মন্দ নাহি জানে ॥ 

লোকাচার দেখ নারী বালবুদ্ধ যুব । 

বৈষ্ণবের স্থানে কণ্ঠ কিবা দেবী দেবা ॥ 

দান প্রজা সেবার স্থলে সবার বচন । 

বৈষ্ণবের কর বলি সবার বটন ॥ 

অগ্যাপিহ তার পৃর্ববা বস্থা সবে জানে । 

তথাপি নমস্কারি ঠাকুরাণী তনে ॥ 

ধর্মজ্ঞান মিথিলাতে ব্যভিচাত্ হয়। 

শুদ্ধ ভক্ত নহে-_সেই কুষ্ণ পায় 

অতএব শুদ্ধ ভক্ত হয় মহা বাধ্য । 

সচ্চিদানন্দ ঘনমূত্তি শান্ত্রেতে প্রসিদ্ধ ॥ 

এহ জ্ঞান কভু বিনা চারি সম্প্রদায়। 

কদাচ ন হয় কুগ্ডে শৌচ প্রায় | 

সন্প্রদাবিহীন গুরু আশ্রয় যে করে। 

নিক্ষল তাহার সব ভক্তি নাহি সরে ॥ 

সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত__-উদার বৈষ্ণবধন্মে নরনারী সম্মিলনের পরি- 

ণামের নাম “সহজ ভজন” । এখন “সহজ ভজন" পন্থা-_-রক্তমাংসের 

দেহে বশেষ কার্ধাকরী, তাই লোকনিন্দার হাত এড়াহবার জন্য বৌদ্ধ 

ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ দলে দলে বৈষ্ণবধশ্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধ ত 

একটিমাত্র মুক্তি_নির্ব্বাণ দ্রিতে পারিতেন । বিষু-_সারুপা, সালোক্য, 

সাধুজ্য, সান্বিধ-__-এই চারি প্রকার মুক্তি দ্রিতে পারেন। বিষুর 

অপেক্ষা! বড় কে? বুদ্ধদেবের উপদেশ--”অহিংসা পরমো! ধর্মী ।” 

বৈষ্ণবধ্মের মূলমন্ত্র--পজীবে দয়।”। বৌদ্ধগণের উপজীবিরা-_-ভিক্ষা, 
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বৈষুবগণেরও তাই। বৌদ্ধধন্মে বৈষবধন্মে--জাতিভেদ নাই টিং 

দুইটুই শান্তির ধর্ম। এই জন্য বঙ্গে বৈষ্কবধম্মের আদর রে পাই. 
দ্লাছে। 

ঘাদশ শতাব্দীতে এই বৈষ্ণবধম্মের ভিত্তি আরও সুদঢ তইয়াছিল, 
বৈষঃব সম্প্রদার়-__চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। দগ্গিণাঁপথের তলা দেশে 
মাধবাচার্য্য একটা বৈষ্ণব সম্প্রদার গঠন করিণেন। ভাহার ধন্মমত বঙ্গ- 
দেশে বিখাত হইয়া পড়িল, ঠিক এই সময়ে বীরভম জেলায় “জয়দেব” 

ন্মগ্রহণ করিলেন। | 

“্রদ্ষবৈবর্ত পুরাণের” রাঁধারুষ্জ চরিত্র লইয়া জয়ংদব-_নৈষওবদর্ধর 

প্রচার করেন। অগ্ভাপি সেই বৈষ্থবধস্ম ভারতের সকল প্রদেশে 
আদরের সহিত গৃহীত তয় আসিতেছে_পুঙগপাদ জয়দব গোস্বামাই 

তাহার বেদের “পরমায্মা” বৌদযুগে “আদিবুদ্” হইয়া পড়েন, বৌদ্ধগণ 
বেদের "প্রজাপতি সৃষ্টির” উপাথানগুলিও ক্রনে ক্রমে আস্ুপাং করিয়া 
নইলেন। ইহা হইতেই বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্া-_এই ব্রিসু্টি বৌদ্ধগণ কন্তুক 
্ূপান্তবিত হয় । 

তাহার পর মহাস্মা শঙ্করাচার্যের আবিভীবকালে-__ঠিনি বৌদ্ধমত 

খণ্ডন করিয়া ভারতে বৈদিকধর্্ন পুনঃপ্রতিঠিত করেন । ইহার ফলে 
জনসাধারণের আবার পুরাতন ধন্মের গ্রাতি অন্ররাগ জন্মিল, অর্থাৎ 

ভারতে পৌরাণিক বুগ আরন্ত ভইল। এই পুরাতন” কথার অপ- 

ভ্রংশ “পুরাণ” নামের উৎপত্তি। এই সময় ভইতেহ আধা খধিগণ 

“পুরাণ শাস্ত্র” রচনা আরম্ভ করিতে লাগিলেন । বুদ্ধ” ধশ্মগ ও 
সঙ্থা” স্থ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং লয়কর্তী সায়া বরঙ্গা, বিষণ, ও মহে- 

শ্বর নামে খ্যাত হইলেন। তিনে এক-একে তিন। এই তরিমৃত্ির 

আধার “আদিবুদ্ধ” বেদের পরমায্বার সঙ সুদক্ষ কেজ্ঞানিকের পাকা 
রি 
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হাতে টির সংযোগে নিশ্রিত হইয়া এক হইলেন। বেদনিশ্মিত চে 

পুরাতন “বিষু” নামেই ই নানকরণ হইল, কিন্ত বৈদিক বিধুঃ আর পৌন্মণিক 

বিষুঃ-_নামে এক হইলেও, উভয়ের বিস্তর প্রভেদ রহিয়া গেল। বৈদিক 

বিকু “নিরাকা রত্ব” ছাড়িয়া পুরাণে সাকার হইলেন। সাধুদের পরিত্রাণ, 
ছুদ্লুতি, দমন ও ধন্ম সংস্থাপনের জন্ত মানবের মঙ্গল মুহূর্তে--ধরায় জন্মগ্রহণ 

করিয়া তিনি মানবকে “পিতা” এবং মানবীকে “মাতা” বলিয়া তাহাদের 

গৌরব বুদ্ধি করিলেন । 

বুদ্ধদেব এক জন্মেই বুদ্ধ হইতে পারেন নাই। তাহাকে মহ্শ্ত, কুশু, 

বাহ প্রন্ভৃতি অশেষ যোনি ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল । শেষ জন্মে-সিদ্ার্থ 

গৌতমরূপে তিনি নিব্বাণের পথ পাইরাছিলেনু। বুদ্ধের এই জাতক 
উপাধান অবদন্গনে হিন্দুরা বিষুঠকে মতগ্ত, কুম্মার্দি অবতারে পরিণত 

কছিলেন। ঙ্রাচা্ধ, বুদ্ধ ও গোপার ,সন্ন্যাস মুঠিকে “হরপার্বতা” 

নামে জাভির করিলেন । অনেকের চক্ষে সন্নাসার কঠোর শ্রীগীন মি 

ল লাগিল না, তাই পৌরাণিকগণ “বুদ্ধ ও থোপার” এশ্বধ্যশালী সংসার 

মৃতিকে এলম্নারায়ণেশ পরিণত করিলেন । 

বুদ্ধ পাছে সন্াসী হই! যান--এই আশঙ্কায় অসংখ্য তরুণী, রূপসী, 

লতা তস্কুর স্তার সহ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া শিপীষ সুকোমল বাহুর 

প্রেমপুণ্কিত-গায় আলিঙ্গন পাশে তাহাকে বাধিরা বাখিয়াছিলেন। এই 

ঘটনা অবলম্বনে বিষ্ণুর “রাসলীল” রচিত হইল, বুদ্ব_-গোপার সহিত 
বিহার করিয়াছিলেন, “গোপা” অর্থে গোরালার মেয়ে বুঝায়__পুরাণে নেই 
গোপা ব্রজগোপিনী হইলেন। গোপা ও বুদ্ধের বিহার শ্রীকৃষ্ণের 
“গোপিনীবিহার” বলিয়া প্রচারিত হইল। এই সময় এক রসজ্ঞ পণ্ডিত 

“ব্রঙ্গবৈবর্ত পুরাণ” লিখিয়া নারায়ণের প্রধান শক্তি লক্ষমীদেবীকে রাধারূপে 

কল্পন! করিয়' তাহাকে লীলাকারী শুকৃুষের বামে বসাইয়৷ আপন বাসন! 



বন্দাবন ২১৬ 
7 

158 আরাধা-যে আরকফের বিবাহিতা পহয নন, আমা কার 

_ ই সকলেই অবগত আছেন। এহজপে বঙ্গে প্রথম বৈষবদ় স্থাপিত 
প্র এ সখ পা কথ) । রা 

চোর হইল । 

মহান্মা শঙ্করাচাধ্যের আমছেও অনেক বেছি (ক্ষ বা ভিক্ষণা অঙ্ছন্ত- 

ভাবে থাকিন্ী বাভিচারের কলুষলোতে গা ভানাহয়া দহ নেন। পামাগ 

বঝিয়। তাহারা মকলেই বৈষ্ণবধন্ম অবলঙ্কন কারছেন | এঈরের আদ ত 

বদ মতে কামিনীকাঞ্চন বিরোধী কঠোর চন্রাস। আলোকের ভাল দাগল 

ন'। বৈষ্ুবগণ যখন “ছ্বৈতবাদ” প্রচার করছেন, তন অন্ত ইহাকে 
সি ৩ তিন হজ এ এ ্ নিিরিতারা 5 নর ূ 

উদার ধন্মমত বলিয়া বৈষ্বদলে নিশিতে জাগিনেন । এ হস অজ 

দিক বিজাত্তি স্থান পার নাই-। জাতি বো্দ কৃ বজা1এর শেণী্ তস্গান পাত মাত (বিধি লাঙ্ত25 হাহ 

রগিকে আন্তরিক দুপা] ইরাদ (হত অস্ৃন্তিক উন মন্মাহত হন 

চা পি 2 টু রী 

বৌদ্ধ ধন্গুনতির কঠোর শাগনে ভি ৪ ভিলাচিস পির হকি 
5 রি 2 ১০৩ সা প জব পল ৯ পতিত ৮ 

অব্স্তান করিতে পারিছেন না) কারণ ভিত গা শত নে? মতেটিনে। 

নী বাধা বন্ধনবিউটন 

বাস, ধন্মনীতির প্রতিকূল নহে নন প্র 

আকর্ষণ আছে, রমনাকে কেন্ত্র কাছা পথিক কন্ঠ উপানান 

সংসারের চারিদিকে ঘুরিরা বডাইনে 1 কল্মশেতেন ৪1৮1 2 প্লুপ 

০০70০ কঙ্িততলা এরা কত , 2৪ এ 

পুরুষের সহচরী, পুরুষ সহধন্টি তর মেতদিপ সহটর হে 2 2ঠিশ 

প্রতিমা! নারীর সক্ষে একত্র অবস্থান কিনে ধঙ্গাটকণের এত হন 
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না, সে ধর্মের প্রতি কাহার ন্ সহানুভূতি জন্মে? বঙ্গে স্বাধীনতার 

সায়ান্ছে অধঃপতঠিত বাঙ্গালীর অলসজীবনে কৃষ্ণপ্রেমের পুতধার 

চালিয়া --বিলাপিনীর কত গাঁভিতে, পণ্ডিতবর জয়দেব গোস্বাহী 

ধরায় অবতীর্ণ হইলেন। সমাজ ও সময় লইয়া এই জয়দেবই বাঙ্গালীর 

প্রথম কবি। 

জয়দের-__অজয়নদের তীরে কেঁছুলিগ্রামে পবিত্র ব্রাঙ্মণকৃত্লে 

জয়দেবের জন্ম । তাঁভার পিতা ভোজদেব ও মাতা বামাদেবী ইভার 

উভরেই দরিদ্রকুলে জন্মিরাছিলেন। শৈশবকীলে জয়দেব সংস্কৃত ভাষা! 

শিক্ষা করিবার সময় পত্রঙ্গবৈবপ্ত পুরাণ” পাঠে যে উপদেশ পাইলে লন, 

ভাহাতেই তিনি বৈষ্ণবধন্মে আসক্ত হন। তদবু্ধ বাঁধাকৃষ্ণের পুজা ন' 

'করিয়। জয়দেব কখন জলগ্রহণ করিতেন না, সংসারের কোন বিষ ই 

তাভার অনুরাগ ছিল না। জয়দেবের মাতা বাঘাদেবী_-পুত্রের এইরূপ 

ওদাসীন্ত দেখিয়া তাহার বিবাহ দিবার জন্য আগ্রহ প্রকীশ করিলেন । জয় 

দেব রূপবান, গুণবান এবং বিগ্টান ছিলেন, সুতপ্লাং পাত্রীর অভাব হইল 

না। 

বামাদেবীর অনুমতি পাইয়া স্থানীয় এক দরিদ্র ত্রাঙ্মণ-_পল্মাবতী 

নারী পরমাসুন্দরী আন্মজাকে সমভিব্যাহারে জয়দেবের বাটাতে উপ- 

স্থিত হইলেন। জয়দেব দ্রেখিলেন, সেই বূপবতী বালিকার সমুজ্জল 

সৌন্দর্যে কোমলত! প্রকাশ পাইতেছে, কৈশোরের শেষ সীমায় উপ- 

স্থিত হইয়াও বালিকা যেন উঞ্চ পবন স্পষ্ট মাধবীলতার ন্যায় শ্রথ 

শোভাময়ী ! এই বালিকারত্ুকে দেখিবামাত্র তাহার প্রাণ সহান্ভূতিতে 

পরিপূর্ণ হইল। জয়দেব তথাপি মনে মনে নানা তর্ক পূর্বক স্থির করি- 

লেন, যে সংসারী-_কামিনী তাহারই সঙ্গিনী। আমি যখন সংসারী 

হইতে অনিচ্ছুক, তথন আমার স্তায় উদ্রাসীনের-_বিবাহের পুণ্য বন্ধনে 
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আবদ্ধ হওয়া উচিত নহে। এই সকল নানারূপ চিন্তা করিয়া তিনি 
শরণুগত ত্রাহ্মণকে স্পষ্ট বলিলেন_ আমি বিবাই করব ন', আপনি 

অপর কাহাকেও স্বীয় কন্তাটাকে সম করিয়া সতী হন জয়াদেখের 

ৰাকো ত্রাঙ্গণ ক্ষু্মনে প্রত্যাধ্যাতা অঞ্্মুখা কন্ঠাকে লইয়া গুহে 

ফিরিলেন। 

এদিকে পল্মাবতী--জয়দেবকে প্রথম দর্শনেই আন্ম সমর্পণ করিয়া- 
ছিলেন, সুতরাং তাহার বড় আশায় ছাই পড়িল দেখিয়া তিনিও মনে মানে 

প্রতিজ্ঞা করিলেন, “চিরকুমারী বত অবলম্বন করিব, সেও ভাল--কিন্ত 
অন্য পুরুষকে পরপূরুষ জ্ঞানে কখন জদয়ে স্কান দিব না।” 

অপরদিকে জয়দেব ভাবিলেন, সংসারে উজ হয় ত কামিনীকাঞ্চনের 

2 পা ও শশী শশী পপ শপ পা, -০০৮৮৮০াপাাপপ তি ছ” ৮ পিল তত নস জিপপাজ। 

মায়ায় পড়িতে হইবে, আবার পিতামাঁভার আদেশ অমান্য করিল মভাপাপে 

লিপু হইতে হ হইবে। এইরূপ, নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া তিনি সেইদিন 

রাত্রিকালে সকলের অজ্ঞাতসারে কন্মা কমগুলু ধারণ করিয়া সন্লামাবেশে 

কুরুক্ষেত্র মুদ্ধে-_ভকুঞ্জের মহ পাঞ্চজন্য শঙ্খে কুকার প্রদান পূর্নক 

সংসারমারা ছিন্ন করিরা গৃহত্যাগ করিলেন । তীভার গৃঠভাগের বিষয় 

যুহ€ মণ্যে গ্রামের প্রতি পর্ীতে পল্লীতে প্রচান্রিত হইল--ভখন পাত 

বশী চিরকুগারী ব্রত অবলম্বন করিয়া জরদেবের অন্বেষণে বহি্নত 

হইলেন । 

এই নবীন সন্ন্যানী গৃহত্যাগ করিয়! বত কালানপ্রি নানা শরীর্ঘ পর্য্য- 
টন করিতে করিতে একদা কলির জাগ্রত দেবতা ভগবান ভগন্নাগ- 

দেবের দারুমূর্ি- হিন্দুরা বে মু্কে “নারায়ণ” বলিয়া কান করিয়। 

থাকেন, হে বিগ্রহমূ্চ একবার দর্শন করিলে ভীবের আৰু পুনর্জন্ম 

হম না, বাল্যকাল হইতে জয়ুবব-পিতানাতার নিকট যে দেবের 

নহত্বের বিষর উপদেশ পাইরা আম্মহারা হইয়াছেন। এক্ষণে মুকি- 
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লাভের র আশার প-ক্ীার সেই দেবের চি মূণ্তি একবার দর্শন টানে 

বাঁসনা হইল । বভদিন অতিবাহিত করিয়া বভ দেশ পর্যাটনপুর্বাক এছ 

তিনি কম্মচাত পূমকেতুব ম্যায় পুরুষাত্তমে আসিরা উপস্থিত হইলেন এবং 

কলির জাগ্রত দেবতা গবানের দাঁরমুর্চি দর্শনপুর্বাক আপনাকে চরিতার্থ 

গ্ছবাপ করিতে লাগিলেন । স্থানীয় পাণ্ডারা এই ফ্বক সন্নানীর বাবহারে 

তাহাকে অকপট ভক্ত স্থির জানিতে পারিয়! শ্রামন্দিরেই আশ্রয়দান 

করিলেন। 

* মহাম্মা জরদেব__যেদিন পুরীধামে উপস্থিত ভইয়াছিলেন, এ দিন 

জগন্নাথের কোঁন একটী উৎসব উপলক্ষে-সেই গভীর নদী 

বারিধিকলে কৌমুদী প্রকুল্লা রজনীতে পুষ্প সুরভি সুবাসিত আলোকো- 

জ্জল নাটামন্দিরে লোকারাণোর মধ্যে বসিয়া এক সর্বাঙ্গ সুন্দরী তন্বঙ্গী 

গান গাভিতেছিলেন | জয়দেব পরিচয়ে জানিতে পারিলেন, তিনি 

দেবদাসী। দেবদাসীরা চিরকুমারী, অর্থাৎ তাহাদের বিবাহ হয় না 

-" দেবপ্রসাদ লব্ধবুত্তি হইতে তাহাদের ভরণপোষণের ব্যয় নির্বাহ হইয়া 

থাকে। 

'. রঙ্গমঞ্চের এই দেবদাসী দেখিতে যেমন সুন্দরী, তাহার মধুর সঙ্গীত- 
গুলিও তেমনি মিষ্ট । তাহার কণস্বরে ঠিক যেন বুষ্টি ক্ষোভ রহিত জল- 
ধরের গম্ভীর দারুময় ভগবানের ধ্বনীতে ও শোণিতের স্পন্দনে তড়িত্বরঙ্গের 

অনুকম্পন অন্থুমিত হইতেছিল। এই দেবদাসী যুবতী সুন্দরীর বেশভৃষার 

কোন পরিপাটা না থাকিলেও তাহার পুণ্য তহ্নর উচ্ছসিত লাবণ্য-_যেন 

শ্রোতৃবুন্দের হৃদয়মন প্লাবিত করিয়া নিখিল বিশ্বে ছড়াইয়! পড়িতেছিল। 

শ্রোতৃবর্গ নকলেই এই গায়িকার গানে মোহিত হইয়া “তারিফ” করিতে- 
ছিলেন। 

মম্মরখচিত দেবমন্দিরের সোপানে বসিয়া আমাদের বসিক জয়ছেখ। 
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সেহ স্বচ্ছন্দ পিকের সানন্দ বঙ্কার এক মনে শি টিমে 'আর এক 

একবার সুন্দরী গায়িকা যুবতীর স্বেদসন্ত অশিন্দা্গন্নর মুখখানি 

দপ্পা তলোচিনে সকলের চক্ষুকে প্রভারণ! করিরা দেখি ত৬লেন । এতাবতা 

কাল যে জরদেবের হৃদয় কঠোর ধৈরাদ্য মক্ুভুনির মত শ্ুফাবস্থার বন্তমান 
ছিল, মাজ দেই আসক্তহীন নীরদ জদয় _দূবশত সিন্ধু কল্পোলের স্যায় 

প্রেনবন্তার সাড়া পাইনা ভুরুছুরু স্পন্দনে সহসা কাপিঘ্া উঠিল। মারার 

মোঁভিনীশক্তিতে এবার জয়দেব আম্মভারা হইয়া এই গার্িকার বীণানিন্দিত 
মোহনকণ্ঠের স্ততিস্চচক ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। রমণী তাহার ধন্য- 
বাদ শুনিবামাত্র পুর্ণোম্মুক্তনয়নে সেই স্তাবকের প্রতি একবার দষ্টিনিক্ষেপ 

করিবামাত্র দেখিলেন, এক জ্যোতিন্মুয় ঘুবা পুরুষ, শাভার গানে তনয় 

হইয়া তাভারই পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছেন, কিন্তু সে চাহনীতে_ 
উদ্দাম ইন্জিয়ের দ্বণিত উত্তেজনা নাই, তথাপি মলয়ান্দোলিতা চন্দনলহার 

হ্যা তরুণী একবার শিহরিয়া “উঠিল, কিশল্ কোমল করতল বক্ষের উপর 

চাপিরা ধরিয়া যুবতী দে হাদয়বেগ তখনই সম্বরণ করিল। এবার 

এই পরিচিত চাদমুখ পুনঃদর্শনে যুবতীর সেই মধুক্ধ কগন্বর রোদন- 

বঙ্কারে পরিণত হইল। গায়িকার অবস্থা দেখিয়া প্রধান পা স্থির 

করিলেন, সে অতান্ত ক্লান্ত হইয়াছে, সুতরাং তিনি গায়িকাকে বিশ্রামের 

অনুমতি দান করিলেন। এদিকে সেই অলস মদ্রগমনা স্ুন্দরী--সঞ্চণ- 

রিণী পল্পবিতা লতার স্ার আনত দেহে ধীরে ধীরে রঙ্গস্থল তাগ করিবার 

সময় সোপানোপরি উপবিষ্ট জ্রদেবের দিকে একবার ফিরিয়া চাহিলেন, 

তাহার সেই করুণ চাঁহনীতে পণ্ডিত জয়দেব গোস্বানী বুঝিলেন, যে ইহা 

যুবতীর হৃদয়ের চিরসঞ্চিত অস্দুট অসম্পূর্ণ প্রেমকাহিনী নীরব ভাষায় 

ব্ক্ত করিতেছে। 

পরদিন প্রথম সুর্য্রশ্মির অরুণ আলোকে--জয়দেব ও এই 

ন্ 
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০ পপ পর পপি িশিপিস্পেসপস সপে 

গায়িকা উভয়ের পরিচয় হইল। জয়দেব যখন এই দেবদাসীর নাম 

পদ্মাবতী নিলেন, তখন তাহার জানিতে বাকি রহিল না যে, এই 

দেবদাসীই_-সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছুহিতা। প্রথম যৌবনে বিবাহের 
আনন্দময় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়-_-এই উজ্জল স্বর্ণমুষ্টিকে যিনি একদিন 

ধূলিমুষ্টির স্তায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই ধূসর মলিন শশিলেখা-_আজ 

পূর্ণশশির প্রতা ধারণ করিয়াছে । জয়দেবের সেই পূর্বকাহিনী স্মরণ 
হইবামাত্র অনুতাপ হইল-_-এতদিন মায়াময় মানবজীবনট! কেবল নিরর্থক 
স্বপ্রেই কাটিয়া গিয়াছে! দেবদাসী পল্মাবতী তাহার ঝঞ্জাহত প্রাণের 

জড়ত্বকে অপসারিত করিয়া দিল। জগবন্ধুর কপায়_-জয়দেব আজ বিশ্ব 

রাজ্যে মাথা গুজিবার অবসর খুজিয়া গাইলেন। পদ্মাবতীকে উপেক্গা 

করিয়া একদিন তিনি যে ভ্রম করিয়াছিলেন, আজ তাহাকে ক্ষিপ্ত 

আলিঙ্গনে বন্ধন করিয়া সেই মহাভ্রম সংশোধন করিতে মনস্থির 

করিলেন। | | 

গাঠকবর্ের প্রীতির নিমিত্ত এস্থলে জয়দেব সংক্রান্ত যাহা কিছু লিপিবদ্ধ 

হইল, ইহার বেশীর ভাগ “জীবন চিত্র” গ্রন্থ হইতে সাহায্য পাইয়াছি, এজন্ত 

,আমি গ্রন্থ প্রকাশকের নিকট খণী। 

বৈষ্ণবধর্ জদয়হীন অপ্রেমিকের ধর্ম নহে। জয়দেব বুঝিলেন, 

অনিদ্দিষ্ট পথে অসহায় ভ্রমণের অপেক্ষা সংসারে থাকিয়া ধর্মচ্য্য করা শ্রেষ্ঠ! 

মিলনের মহা সাধনায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলাভ হয়, তাহারই নাম “সহজ 
সাধন ।” | 

পল্মাবতী বহুকাল হইতে গৃহত্যাগ করিয়া পুরুষোত্মে দেবদাসী- 

রূপে অবস্থান করিলেও এতাবৎকাল তাহার সরল হৃদয় শৈশবের স্তায় 

নিষ্পাপ ছিল সেই পুণ্যফলে প্রথম দৃষ্টিতেই তিনি জয়দেবকে আপন 
বলিয়া চিনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মে যাহা হউক, এইদিন মন্দির 
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কুটিমে যে সময় জগন্নাথদেবের আরতির মঙ্গল শঙ্ঘ বাজিতেভিল-_ঠিক 
সেই.সময় সেই নিজ্জন সাগর-সৈকতে মুক্তালোক প্রচুর চন্দ্রাতপতলে 
দাড়াইয়! বিশ্বপ্রেমিক ভগবানের দারুমুস্তিকে সাক্ষী করিয়া ভবিষ্যতের 
আশাপুর্ণ বংশীধ্বনি শুনিতে শুনিতে জীবনের পুণাময় অবসরে চিরসন্লাসী 

ও চিরকুমারী স্ব স্ব হৃদয় বিনিময় করিলেন। 

প্রেমের মুদুহিল্লোলে--প্রাণেশ্বরের হর্ষ আকুল কোমলকরের রোমাঞ্চ 

স্পর্শ অনুভব করিয়া! পন্মাবতীর কুমারীবরত ভঙ্গ হইল, কিন্তু পাছে উৎকল 

বাসীদিগের হস্তে প্রেয়পীকে লাঞ্গনাভোগ করিতে হয়, এই আশঙ্কায় 

জয়দেব পন্মাবতীর সঙ্গে উড়িষ্ ত্যাগ করিলেন। বন পূর্ব্ব হইতে জয়দেব 
ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, এক্ষণে পদ্মাবতী পতির পদধুলায় শ্রামল 

যৌবন টাকিয়া রাখিয়া তিনিও ভিথারিণী সাজিয়া ভিক্ষা করিতে আবম্ত 
করিলেন। হরিগুণ গানে অমৃতমর ভিঙ্গান্ন ভোজন করিরা পাদপকুটীরের 
পর্ণ শষযার শয়ন করিরা এহ ধুগলদম্পতীর জীবন পরম সুখে অতিবাহিত 
হইতে লাগিল। 

নারীহৃদয়ে বাহা কিছু বর্তমান আছে, পদ্মাবতী সেই সমস্তটুকু দিয়া 

স্বামীর সেবা করিতেন। ইহার ফলে-_অল্নদিনের মধ্যেই পদ্মাবতী জয় 

দেবের জীবনের অবলম্বন হইয়া উঠিলেন। পদ্মাবতীকে এক্ষণে দেখিলে 

জয়দেবের মনে হইত-_কাদন্িনী ঘন চিকুরছায়ায় এ পূর্ণ চাদ কোথা হইতে 

উদ্দিত হইল ? পৃর্েই উল্লেখ হইয়াছে, জয়দেব মহাপাওত ছিলেন, তাহার 

জীবনের গভীর আকাজ্কা ও যৌবনের অনীম উচ্ছাস একত্র হইয়া- হৃদয়ে 

কবিত্বশক্তি জাগিয়! উঠিল। 

জয়দেব দরিদ্র হইলেও এবার তিনি রাধানাধবের 'বিগ্রহমূর্তি 

প্রতিষ্ঠা করিলেন। পদ্মাবতীর পরামর্শে তিনি দেবতার মন্দির নিন্মাণের 

র্থ সংগ্রহ করিবার জন্ম দেশান্তর যাত্রা করিলেন, রাঁধামাধবন্জীউর 
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কপার ও গ্রচুর অর্থ নংগ্রহ হইল। এ রে দেব তার সেবা যত্রের ক্রটি ভইবে 

ন' স্থির ভানিয়া তাহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না, সুতরাং তিনি ঈষ্ট 

চিন্তে স্বদেশে ফিরতে মনস্থ করিলেন ; কিন্তু বিধি বাদ সাধিল--পথিমধো 

দন্গাদল তাহার অর্থের সন্ধান পাইয়া যথাসব্ধস্ব অপহরণপূর্বক পলারন 

করিল, অধিকন্ত পিশাচগণ এরূপ নির্দরভাবে জয়দেখকে প্রহার করিয্া- 

ছিল যে, তাহাকে অচৈতন্ অবস্থার পথে পড়িয়া থাকিতে হইয়াছিল; 

ভগবান রাধানাধবজীউর কৃপায়--সে যাত্রায় কতকগুলি কৃষক তাহার 

প্রাণ রক্ষা করিলে, তিনি শৃন্ত হস্তে বহু কষ্টে প্রাণে প্রাণে স্বদেশে প্রত্যা- 

বর্তন করিলেন। 
আমাদের বাঙ্গালাদেশে-_-বৌদ্ধেরাই প্রথমে “মুষ্টিভিক্ষার” প্রথা প্রচলিত 

করিয়াছেন। এবার জয়দেব সেই মুষ্টিভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া 

শ্রীক্রীরাধামাধবের সেবা চালাইতে লাগিলেন, পতিপরায়ণা প্রেমময় পত্রী 

পাইয়া জয়দেবের কবিত্ব শক্তি বিকাশপ্রাপ্ত হইল। তখন তিনি বুন্দাবন- 
বিহারী রাধাকৃ্ের লীলা বর্ণনা করিয়া গীত-গোবিন্দ পদাবলী বচন! করিতে 

আরম্ভ করিলেন, আর পদ্মাবতী আপন প্রতিভাবলে সেই পদাবলীর সুর 

ংযোগপূুর্ববক স্বভাবসিদ্ধ মধুর মোহনকণ্ে সেই গান-__দবারে দ্বারে গাহিয়। 
বেড়াইতেন। এইবূপে তাহারা উভয়ে ভিক্ষা করিয়া যাহা উপার্জন 
করিতেন, তাহাতে তাহাদের প্রতিষ্ঠিত রাধামাধবজীউর সেবা এক রকমে 

অতিবাহিত হইত। 

এইভাবে কিছুদিন অতীত হইবার পর আবার তাহাদের দেশ ভ্রমণ 

করিতে বাসন! হইল। তখন উভয়ে পরামর্শ করিয়া প্রথমেই তীহারা 
বঙ্দেশের রাজধানী লক্ষ্রণাবতীতে উপস্থিত হইলেন। এই সময় 

গৌড়ের ্বর্ণসিংহাঁসনে বঙ্গের শেষ স্বাধীন রাজা “লক্ষমণসেন” বারিপতন 
ঈদীণ মেঘের বুকে দামিনীর শেষ বিকাশের মত শোভা পাইতেছিলেন। 



মিরার, ২৯৯ 

উর 

বদ্ধ লক্ষমণসেন বাঙ্গাণ দার উপযুক্ত রাজাই নি অগা ডিনি 

ঙ্গালীর মত বিলাসী, বাদ্ধালীত্র মত অুষ্টবাদী এবং ষঘার্থ বাঙ্গানীরই 

মভ কাবাপ্রিয় ছিলেন। দেশপুজ্যা জগদ্িখাত মহার'জ বিক্রদাদিতোর 

ম্যায় তাহার সভার়-_রসিক, ভাবুক ও কবিল আদব ছিল , ম্বতরাং 

রাজা লক্ষমণসেনের সেই স্বটিকময় রত্ররা,জ সনাকুল সভানগুপে হেন 

সতত বসন্তের মলয় বহিত, কুস্থমের সৌরভ ছুটিত, নবসুবশা কি্করা 

বলয়াঙ্কিত বাহুবল্লবী ঈষৎ সঞ্চালিত করিয়া মহারাজকে চামর বাজন 

করিত, মদনের প্রতিরূপ ছত্রধারী ব্লাজশিরে রত্রছত্র আপন শোভ! বিস্তার 

করিত । 

সেই বাজসভা মধ্যে এবার জয়দেব ও পদ্মাবহী উভয়েই আপন 

প্রতিভাবলে রাজার মন' আকর্ষণ করিলেন, অর্থাৎ রাজসভায় যহ কৰি 

ও গায়িকা বর্তমান ছিলেন, তাহাদের মধো ইহারাই শ্রেষ্ট স্থান আধি- 

কার করিলে, রাজা গ্রফুল্পমনে এই বৈষঃবদম্পতীকে আশ্রয় প্রদান 

করিলেন । 

রাজাশ্রয়ে নিরুদ্ধেগে প্রশ্বর্য্যের ক্রোঁড়ে বসিয়া জয়দেব-বৈষাবের 

অমূল্য ধন “গীতগোবিন্দ” রচনা করিলেন । পৃর্বেই উল্লে ভইয়াছে, 

পদ্মাবতী স্বামীকে আন্তরিক ভাঁলবাদিতেন। সথামুখে স্বামীর অলীক 

মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া পদ্মাবতীর মুচ্ছ! হইয়াছিল, তখন জনপদের মৃত- 

সন্ত্রীবনীশ্বরূপ হরিনাম সুধায়-_সেই মৃত্তকল্পাপত্রীর চৈতন্য সঞ্চার 

করেন। পরীর ভালবাসার গভীরত্ব বুঝাইবার জন্য তিনি আপনাকে 

“পদ্মাবতী চরণ-চাঁরণ-চক্রবর্ী” বলিয়া পরিচিত করিতেও কুষ্ঠিত হন্ 

নাই। এই দাম্পত্যজীবনের প্রগাঢ় ভালবাসার__“গীতখোবিনের* 

জন্ম । 

গীতগৌবিন্দ-_ জয়দেব ও পল্মাবতীর আম্মকাহিনী |. শীত" 
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পাপ পাস শাসিত । পা 

গোবিন্দ_ আঁদিরসাত্মক প্রেমের নিখুঁত ফটো । গীতগোবিন্দ-_রাধারুষ্ের 

প্রেমলীলা কীর্তন করিয়া! বঙ্গদেশকে বৈষ্ণবধর্্ম শিক্ষা দিয়াছে । জয়দেবের 

এ খণ-_বৈষ্ঞবগণ কখনও পরিশোধ করিতে পারিবেন না। 

গীতগোবিন্দ রচন। সম্বন্ধে একটা জনশ্রুতি আছে 

যে; 

“পরিয়ে চারুশীলে” প্রমুখ গানটা রচনার সময় জয়দেব একটু সনিগ্ধ 

হইয়াছিলেন। মানিনীর মানের মাত্রা গুরুতর হইলে--নায়ক চরণে ধরিয়া! 
“চও্খ”কে শীস্ত করেন, কিন্তু জগদীশ শ্রীকৃষ্ণ কি সামান্য নায়কের মত 

রাধার চরণ ধরিবেন? জয়দেবের ইহা সঙ্গতবোধ হইল না । “স্মর গরল 
খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং” এই পর্য্যন্ত লিখিয়া তিনি ইতস্ততঃ করিতে- 
ছিলেন__যেন সেই বৈশাখের পুণিমার মত সমুজ্জল প্রতিজ্ঞায় সেদিন 
তাহার ভাষার অনাটন পড়ি গিয়াছিল। 

জয়দেবের বাসস্থান হইতে ত্রোতশ্থিনী গঙ্গা অষ্টাদশ ক্রোশ দূরে অব- 
স্থিত থাকিলেও তিনি প্রতাহ তথায় যাইয়া স্নান করিতেন, তৎপরে আহার 

« করিতেন। পদ্মাবতী- স্বামীকে রচনায় বাস্ত, এদিকে বেলা অতিরিক্ত 

হইল দেখিয়া! তিনি তাহাকে স্নান করিতে যাইবার জন্য অনুরোধ কয়িলেন। 

পত্ীর অনুরোধে সেদিন জরদেব গঙ্গাঙ্নীনে বহির্গত হইবার অল্পক্ষণ পরেই 
--জয়দেবের ইষ্টদেব “লীলাকারী শ্রীকৃষ্ণ” স্বয়ং জয়দেবের রূপ ধারণ 

করিয়া তাহার গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং জয়দেব লিখিত যে রচনাটা 

অন্পূর্ণ ছিল, তিনি স্বহস্তে উহা লিখিয়া পূরণ করিয়া! দিলেন) তৎপরে 
পল্মাবতী "প্রদত্ত “অন্ন” স্বেচ্ছা ভোজন করিয়া যখন সেই পল্মাবতী 

তান্থুল রচনায় ব্যাপৃত-_শ্রীহরি অবসর পাইয়া ঠিক সেই সময় ধীরে 
ধীরে তথ! হইতে প্রস্থান করিলেন। : 



বন্দাবন ৩৩৯ 

পপ শপ সি পক 

স্বামীর ভূক্তাবশিষ্ট লইয়৷ পল্মাবতী প্রকুল্লমনে ভোজন করিতেছেন, 

এমন সময় প্রকৃত জয়দেব সিক্তবেশে স্বীয় পুরে--পত্থীকে তীহার পূর্বে 

আহার করিতেছেন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং পদ্মাবতীকে ইহার 

কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সরলহ্ৃদয়া পদ্মাবতী অগ্নানবদনে--পু'থি 

লেখা হইতে আহার এবং তাম্বুল না! লইয়া প্রস্থানের সময় বিষয় যথাযথ 

প্রকাশ করিলেন। ইহাতে জয়দেব আরও আশ্চধ্যান্বিত হয়া সর্ব 

প্রথমেই তিনি তাহার পুথিখানি দেখিলেন। এই পুঁথির লেখাই সেই 

রহস্ত ভেদ করিয়াছিল, অর্থাৎ জয়দেব যে চরণ অসমাপ করিয়া শান 

করিতে গিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই চরণ সম্পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ইনাতেই 

তিনি স্থির করিলেন যে__তীহারই ইষ্টদেব তাহারই রূপ ধরিয়া নাসিপার 
পদতলে পতিত হইয়! লিখিয়! গিয়াছেন__ 

«“দেহিপদপল্লবমুদারং” 

নীলাকাশে নক্ষত্রধবল ছায়াপথের মত দেই পবিত্রকনের পুণাক্ষরে * 

জয়দেবের শূঙ্গার প্রাণ_গীতগোবিন্দের মন্মে মন্মে অড়গু বাসনার 

আকুল উচ্ছাস কুটিয়া উঠিয়াছে। চিরবাঞ্ছিতের চরণে জয়দেবের প্রাণের , 

আহ্বান প্রেমের সাগরসঙ্গমে গির়াছে। 

জয়দেবের বাসনা সিদ্ধ হইল দেখিয়া তিনি আহলাদে পরীর উচ্ছিপ 

ভোজন করিবার সময় বলিতে লাগিলেন, “প্মাবতি! তোমার নারী 

জন্ম সার্থক হইয়াছে, তুমি তোমার স্বামীর স্বামীকে স্বচক্ষে দশন করিয়াছ, 

তাহার প্রসাদ পাইগ্থাছ ; আমি হতভাগ্য তাহাকে দর্শন করিয়া জয়ের 

অনন্তহ্থালা জুড়াইতে পারিলাম না।” এইরূপে আন্মহার! কৰি তাহার 

ভক্তিমূল প্রেমব্রত--উদ্যাপন করিলেন । 

বৈষণবগণ অগ্ভাপি সেই সাধক জয়দেবের স্থৃতি রক্ষার জন্য প্রতি 



৩২ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 

বৎসর একটী মেলার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মাঘ মাসের মকর 

ধক্রান্তিতে-_বাত্রীগণ জয়দেবের সেই জীর্ণ পর্ণকুটারে বৈকণের অনা. 

বিল শোভা দর্শনে মৃত্ঠামিলন মানবজীবন পবিত্র করিয়া থাকেন। 

বুন্বাবনে যাত্রীদিগকে কোথাও পৃথক্ বাসা ভাড়া দিতে হয় না। 

এখানে যে ব্রজবাসকে তীর্থগুরু মান্ত করা যায়, তিনিই তাহার অধানস্থ 

যাত্রীদিগের বিশ্রাম স্থানের বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। বাসার নিমিত্ত 

এ তীর্থে কেবল প্রত্যেক যাত্রীকে কুঞ্জবাসীর সম্মানের জন্য একটী ভেট 

ও সাধ্যান্ুসারে ন্যুনকল্পে ১/০ বুন্দা পূজার নিমিত্ত দান করিতে হয়। 

বৃন্দাবনে আদিলে কর্তব্য বোধে শ্রীবৃন্দাপূজা সম্পাদন করিতে হয়, 

কেন না_ বৃন্দাদেবীই শ্রীধাম বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই বৃন্দা- 

পূজায়__চিরপ্রথান্ুপারে লালপাড় সাড়ী, থালা, গেলাস, অলঙ্কার, 

শাখা, সিন্দুর, দপণ প্রভৃতি দান করিতে হয়। অনেক ভক্ত এই পুজার 
সময় একটা তুলসামন্দির প্রতিষ্টা করিরা উহাতে তুলসা বুক্ষ-রোপন- 
পূর্বক শ্রীবৃন্দাপূজা করিয়া থাকেন। বলাবাভলা, বুন্দাবনে ভক্তিসহ- 
কারে একটা বেদী নিম্মাণ করাইয়া তদদোপরি তুলসী বৃক্ষ প্রতিষ্ঠাপূর্ববক 
উহা পৃজাচ্চনা অপেক্ষা মহতকম্ম আর দ্বিতীয় নাই বলিয়া জানিবেন। 

যে ভক্ত যাহার কুঞ্জে অবস্থান করিবেন, তাহাকে সেই কুগ্তবাসীর নিকট 

বুন্দাপুজা করিতে হয়। গ্রতোক কুঞ্জেই তুলসী বৃদ্মপহ দেবী প্রতিষ্ঠিত 

থাকে ; এ কাধোর যাবতীর দ্রব্য-সানগ্রী কুঞ্জবাসীর প্রাপ্য। বাহার! নিজ 

হইতে উপরোক্ত দ্রব্য-সাঁমগ্রী সরবরাহ করিয়া বুন্দাদেবীর অর্চনা 

করেন, তাহাদিগকে স্বতন্্ মুল্য দিতে হয় না,একিস্ত যাহারা এই সমস্ত 

প্রদান কাঁরতে অসমর্থ, তাহারাই কেবল ১/০ মূল্য দিয়া কুঞ্জবাসীর 

নিকট উক্ত ভ্রব্য-সামগ্রী? মূল্যম্বরূপ প্রদান করিয়? পুজার্চনার আবন্তকীয় 
ব্রধ্যগুলি হইম্বা খাকেন। 



রন্দাবন ৬০৩ 

পেশ 
মি 

বৃন্দাবনের দেবালয়ে-ডেটের কোন বীধাবাধি নিয়ম নাই, 

আট আনা হইতে পাঁচ টাকা কিস্বা তদৃদ্ধ পর্যান্ত ভেট দিতে পারেন, 

উহা যাত্রীগণ আপন সামর্থান্ুায়ী দান করিয়া থাকেন_তিবে এখান- 

কার নিয়ম এই থে ধিনি এক দেবালয়ে যেন্ূপ ভেট করবেন, হাহাকে 

সেইরূপ ছয় স্থানে ভেট দিতে হইবে অর্থাত শ্রীগোবিন্ব, হগোপানাথ, 

্্ঠামস্ুন্দর, কুঞ্জবাসী, শ্রীমসুনাদেবী এবং গুরুর পাট এই ছয় স্থানে 

সমানভাবে ভেট করিতে হইবে; এত হীরাধারনণ, হগোকলাননা 

ও শ্রীবাধাদামোদরের দেবালয়ে পৃথক /* আনা ভেট পির ভগবানের 

্রীমূর্তির দশন করিতে হয়। 

রূপে অবগত হইর। যাইবেন, নঢেত গোলকদীধায় পড়িতে হয়| আর 

এক কথা-উপরোক্ত ছয় স্থানের ভেটদানের সময় স্বয়ং উপদ্থিত থাকিয়া 

এই কার্য সমাপন করিবেন ও দেবতাদিগের পাপ নদ দশুন করি 

বেন। কাহারও দারফতে কেহ যেন কোন ভেট পাঠাবেন নাঃ কেন 

নী__ইহাতে সুফলের পরিবর্তে কুফল হইবার সম্্রাবনা। প্রবপিষূগ 

মনে করুন আপনি কাহার মাুকত-কোন দেবগন চট পাঠাহয়া 

দিয়াছেন, পরে ব্রজবানীরা যগ্পি পুনরায় আপলাদর বাপা করিয়া এ 

ভেট আদায় করেন, ইহাতে হয় ও গাপন ক্রোধের বশর হন 

ছুএকটী কথা বলিতে পারেন, ফি ৪, উই কুফলে পরিণগ হয়) 

কথিত আছে, তীর্থ স্থানে কাহারও সাহত কলহ বং কাগারও সপ কষ্ট 

দিতে নাই। 
উপরোক্ত যে ছয় স্থানের ভেটের বিষয় প্রকাশিত হইল, তন্মধ্যে 

গুরুর পাটে ভেট করাই কঠিন ব্যাপার, কারণ বৃদ্দাবনে আনেক স্থানের 

নেক গুরুর পাঠ আছে, তাহাদের নত্ধয সকলেই যাত্রীর নিকট 



৩৪ তীরখ-অমণ-কাহিনী 
৫৬০ ৯৮ টা 

হইতে আপন পাটে ডে জমা লইবার চেষ্টা করিতে থাকেন, ইহা এক 

বিষম সমস্যা । 

ভক্তগণ বুন্দাবনে ভ্রীরাধাগোবিনাজীউর শ্রীচরণ বন্দনা এ 

আসিয়া থাকেন, সুতরাং ভেট করিবার সময় প্রথমে শ্রীগোবিন্দভীউর 

মন্দিরে ভেট দিয়া ভগবানের এুগলমুর্ধির শ্রীচরণ দর্শনান্তে অপর স্থানে 

যাইবেন। 
বন্দাবনে উপস্থিত ভইয়া_ সর্বপ্রথমেই কেশীঘাটে স্সানপূর্বক শুদ্ধ 

কলেবরে দেবন্তানে যাইতে হয়। শ্রীনন্দের নন্দন শ্রীরুষ্ণ গোঁকুল 

হইতে আপন দলবলসঙ্ত বুন্নাবনে বাস করিবার সময়, কেশী নামক এক 

দৈত্য ব্রজবাসীদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়া- 

ছিল) শ্রীরুষ্ণ শী সদয় সেই ছুর্াগ্গ দৈত্যকে এই ঘাট-্থানের উপর 

তাহাকে সংহার করিয়া ভয়ার্ত ব্রজবাসীদদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন; 

এই নিষিত্ত প দৈত্যের নামানুসারে এই ঘাটটার নাম কেণীঘাট নামে 

_ প্রসিদ্ধ হইয়াছে । 

কেশীঘাট 
বন্দাঁবনে- বর্তমান কেশীঘাট যাহা যাত্রীগণ দর্শন করিয়া 

থাকেন, ইহা এক মনোহর দৃপ্ত ! এই বাঁধা ঘাটটী প্রস্তর নির্শিত এবং 
সোপানশ্রেণীতে সজ্জীকত। ইহার তীর হইতে শ্রীশ্রীমদনমোহনজীউর 
অতুচ্চ পুরাতন মন্দিরের চূড়াটা স্পষ্ট দর্শন পাওয়া যায়। কোন ব্রজ- 

বাদী বা কোন তীর্থ যাত্রীর এখানে মৃত্যু ঘটিলে তাহার শবদেহ এই 
ঘাটের একপার্থে সৎকার হইবার ব্যবস্থা আছে। পাঁঠকবর্গের প্রীতির 
নিহিত বুন্বাবনের কেশীঘাটস্থ হাতরাসের রাজবাড়ীদছ একখানি চিত্র 

প্রদত্ত হইল। 



কেশীঘাট ৬ 

কেশী-ঘাঁটে- _সঙ্কল্পপূর্বৃক স্নান, দান করিলে শ্রীকফের কৃপায় 

গঙ্গা ন্নান ফলাপেক্ষা শতগুণ পুণা সঞ্চয় হইয়া! থাকে, একথা পূর্বেই 

উল্লেখ হইয়াছে । এই ঘাটেই ব্রজবাসী পাগ্ডার দ্বার] মন্ত্রপুতসহকারে 

শ্রীযমূনাদেবীর উদ্দেশে পৃজার্চনা করিতে হয়। যমুন। পূজা করিবার 

সময় ভক্তগণ সাধ্যান্থসারে পঞ্চোপচার, দশোপচার এবং ষোড়শোপ- 

চারে পুজা, দ্ানপুন্বক আপন ব্রত উদ্ভাপন করিয়! থাকেন। তক্কগণ 

হহার মধ্যে যে কোন উপচারেই পূজা করুন ন! কেন,স্কানীয় নিয়মান্ু- 

সারে হুয্যকন্তা যমুনাদেবীর উদ্দেশে__-লালপাড় সাড়ী, থালা, গেলাস, 

অলঙ্কার, শীখা, সিন্দুর, দর্পণ প্রভৃতিলহ যথানয়মে দেবীর পূজার্চনা 

করিতে হয়। কোন কান ভাগ্যবান যাত্রা-- এই পূজা সমাপনাস্তে 

স্বীয় ব্রজবাসী পাগডাকে তভৃমিদান, ষোড়শদান প্রভৃতি দান করিয়] 

মাপনাপন মুক্তির পথ পরিষফার করিকা থাকেন! বলাবানহুলা, সকল 

যাত্রীর ভাগো এহরূপ দান সংঘটন হয় না, স্থচরাং ব্রজবানী পাগ্ডার 

[নকট যমুনাদেবীর যে একটী ভেটের বিষয় পৃর্ প্রকাশিত হইয়াছে, 

ট্র ভেটের মূল্য দান করিলে তিনি নজ হইতে যসুনাপৃজার আবগ্তকীয় 

দ্রব্য-সামগ্রীগুলি সরবরাহ করিয়া থাকেন । যমুনাদেবীর ভেট আর 

এখানকার তীর্থকার্যা সমাপনান্তে প্রত্যাবর্তনকালে ন্গফলের সময়ে 

ধাত্রীগণ ব্রজবাসী পাণ্ডাকে যাহা দান করিবেন, এই ঢইটীই তীথগুরু 

ব্রজবাসীর লাভ । অবশিষ্ট যাহ কিছু দান করিবেন, উহা পৃথক্ পৃথক্ 

দেবালয়ে জমা হহয়। থাকে । 

কেণা-ঘাটের নিয়ম সকল পালনের পর গোবিন্দঘাট, ভ্রমরঘাট, 

চিড়ঘাট, যমুনাপুলন হত্যাদি পর পর চবিবশটী ঘাটে শ্রদ্ধাসহকারে 

সন্কল্পপূর্ব্বক স্নান বা জলম্পর্শ করিতে হয়, তৎপরে গোবিন্দ ও শীরাথা- 

রাপীদেবীকে.ভক্তিনহকারে ভক্তিদান করির! ব্রজরজে লুটিপা্টি খাইয়া 
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সাধ্যমত হরির লুট এবং মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া মহাব্রত উদ্যাপন 

করিতে হয়। এইরূপে শ্রীগোপীনাথ, শ্রীগোকুলানন্দ, শ্রীরাধারমণ, 

শ্রীমদনমোহন, শ্রীরাধাদামোদর ও শ্রীসশ্তামনুন্দরের বথানিয়মে পুজ:- 

চ্চনাপূর্াক অভিলধিত মানত প্রার্থনা করিবেন । অনস্তর কেশব€ণ 

গোকুলেশ্বরকে ষথাশক্তি ভক্তিদান করিয়া শেষে ব্রহ্মমোহন কু ার্দিতে 

স্নান ও তর্পণ করিবার বিধি আছে। এইরূপে সমস্ত নিয়মগুলি পালন 

করিলে তীর্থকল পাওয়া যায়। 

পূর্ব্বেই উল্লেখ হহয়াছে, এ তীর্থে বৃন্দাবন, মথুর1, শ্যামকুণড, 

গোকুল, রাধাকুণ্, গোবদ্ধনগিরি প্রভৃতি পবিভ্র স্থানগুলি ব্রজমণ্ডল 

নামে প্রসিদ্ধ । ইহার পরিমাণ চৌরাশী ক্রোশ, স্থৃতরাং সকল যাত্রী এই 
গ্রস্ত পথ অতিক্রম করিয়। ব্রজমগ্ুল প্রদক্ষিণ করিতে পারেন ন1। 

কথিত আছে, কেখলমাজ্র পঞ্চক্রোশী বুন্দাবনধাম পরিক্রম এবং চব্বিশ 

' বনের পরিবর্তে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের রমণীয় প্রসিদ্ধ বারটা বন প্রদক্ষিণ 

করিতে পারিলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তিনি সমস্ত ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার 

,ফলগাভ করিতে সমর্থ হন । অতএব পূর্ণধাম বুন্দাবনে আদিয় যাত্রী- 

দিগের কর্তব্যবোধে সেই বিখ্যাত বারটী বন ও পঞ্চক্রোশী বুন্নাবন 

পরিক্রমণ করা উাচত। 

বৃন্দাবনের পারধি পূর্বে পাচ ক্রোশ নিরূপিত ছিল, কিন্ত বর্তমান- 

কালে উক্ত পাচ ক্রোশের মধ্যে অন্যুন ছুই ক্রোশ স্থান যমুনাগর্ডে লীন 

হওয়ায় এক্ষণে মাত্র তিন ক্রোশ পরিধি জাগিয়া মাছে, তথাপি পৃ 

ংস্কারবশতঃ সকলেই ইহাকে সেই পঞ্চক্রোশী বলিয়াই কীর্তন করিয়া 

থাকেন। 

: যাত্রীর্দিগের মধ্যে অনেকেই বাসন্তী সমীরচুপ্ষিত অর্ধ ফুটন্ত 

গোলাপের সৌন্দর্য্য দেখিয়া থাকবেন, হেমন্তের শিশির নাত সেফা- 



কেশীঘাট উর 
৯ পেস পা, 

লিকার মনোরম সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া থাকিবেন. বর্ষা বিধৌত 

চম্পকের গৌরকান্তির ছটা মনোযোগের সহিত দেখিয়া থাকিবেন, 

কৃষ্ণমেঘপুর্ণ বিস্তৃত আকাশে সোৌপামিশীর তীব্ররূপ 'জ্যাতঃ দশন 

করিয়া থাকিবেন, এ সব অপরূপ পোন্দধ্য দেখিয়াও যদ্দি মন মোহ 

ন। হইয়। থ।কে, তবে বুন্দারণ্যের এষ্থ প্রাকৃতিক শোভা একবার দশন 

করিলে অর্থাৎ লীলাময় জ্ীকষ্ণের সাধের বৃন্দারণ্যর সৌন্দয্য মাধুরা 

নয়নপথে পতিত হইলে নিশ্চয়ুহ উদ্ত্রান্তচিত্ত হহবেন । কেন না 

এহ পঞ্চক্রোথা গ্রদক্ষিণকালে তরুলতাবেষ্টিত বিহ্গকৃলপুজিত মনোহর 

কুপ্ত সকল দশন করিয়া চমত্কৃত হইবেন, আবার হার শান নে 

নিশ্মল সলিল পূর্ণ পর সরোবরে অবগাহন করিয়। কত শাপ্তি বাহু" 

ভব করিবেন, তাগার ইয়ত্তা নাহ। এতাস্টিনর মধুর মযূরীগণের নত, 

নিরীহ মুগকুলের কেলীসহ আশ্চর্ধা গতি অবলোকন কাস মুগ্ধ হই 

বেন ও ব্রজমগ্ডলের নানাপ্রকার শোভা সন্দশনপুর্বক আপন পরি- 

শ্রমের সার্থক বিবেচনা করিবেন সন্দেহ নাহ । যগ্যপি কোন বাত্রীর 

দলমধ্ো বৃদ্ধ বা অসমর্থ ব্যক্তি বর্তমান থাকেন, তাহা হত তাহাদের 

স্থবিধার নিমিত্ত তিনি যেন কর্তবাবোধে বৃন্দাবন হইতে এপ পানি ডল 

ভাড়া করিয়া গঞ্গে নিযুক্ত করেন ? এই প্যক্রোশা তরক্ষিণ করিশাৰ 

একথানি ডুলা যতায়াতের 1/০ আনা হইতে 0/০ আনা জাড়া ধর্বা 

আছে । এইরূপ আবার স্মরণ করিদ্লা এই পঞ্চক্রোণ। পরামত শ্যান 

প্রদক্ষিণ করিবার সময় স্বীয় ব্রবাসী পাগ্ডার নিকট হনে বাঘা 

সন্কর্প করিবার নিমিত্ত একটা ব্রাহ্মণ সঙ্গে হবেন । কাঁগণ নি সঙ্গে 

থাকিলে সমন্ত পথ এদর্শন ও বানঘাটের সঙ্গল্লের মন্ত্র উচ্চারণ সাজে 

তাহারই স্বারা হইবে। ম্সার এক কথা__এই শুভ যাত্রা করিবার পুর্বে 

বারটী পয়সা) বারটী গৈতা ও বারটা হরিতকা বাস্থপারি সঙ্গে লই- 



তি তীর্থ-ভ্রমণ কাহিনী 
পাপা সাপে সপিপ পিস 

বেন। যে বারটা ঘাটে সঙ্কল্প করিতে হর, যথাক্রমে সেই ঘাটগুলির 
নাম প্রকাশিত হইল 7 ্ 

১। বাজ-ঘাট, ২। বরাহ-ঘাট, ৩। কালিয়-হৃদ, ৪। প্রস্কনন্দন- 

ঘাট, ৫ বিহার-ঘাট, ৬। শিক্ষারকট ঘাট, ৭। গোবিন্দ-ঘাট, ৮। 

আদিত্য-ঘাট, ৯। বস্ত্রহরণ-ঘাট, ( বস্ত্রহরণ-ঘাটের সীমামধ্যে অদ্য।পি 

সেই প্রাচীন কাত্যানীর মন্দিরটী আপন শোভা বিস্তার করিয়া অতীত 

ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে ) । ইহাই সেই ঘাট--যে ঘাটে 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীগণের বন্ত্রহরণ করিয়! তাহাদের তন্ময়ের বিষয় 

পরীক্ষা! করিয়াছ।লন, ১*। ভ্রমরঘাট, ১১। যুগল-ঘাট, সর্বশেষে 

কেশী-ঘাটে সঙ্কল্পপূর্ব্বক পঞ্চক্রোশীর নিয়মপালন করিতে হয় । ষে সকল 

যাত্রী জন্মাষ্টমী উৎসব দর্শন শেষ করিয়া ২৪টী উপবনের লীলা স্থান 

দর্শনে বহির্গত হবেন, তাহাদিগকে নিষ্জালথিত বনগুলি পরিভ্রমণ 

' করতে হইবে যথা )-- 

১1 গোকুল, ২। গোবদ্ধন, ৩। বর্ষাণ, ৪1 নন্দগ্রাম ( বর্ষণ 

«এবং নন্দগ্রামের শোভ1 অতুলনীয় ), ৫। সস্কেত, ৬। পরিমদিরা, ৭ 

অড়ীঙগ,৮। শেবশায়ী, ৯। শ্রীকুণ্ড, ১০। মাউগ্রাম, ১১। থেলন- 

বন, ১২। কচ্ছ-বন, ১৩, উচোঘ্রাম, ১৪ | গন্ধর্ব-বন, ১৫। বিচ্ছু- 

বন, ১৬। আদিবভ্রী, ১৭। করহলা, ১৮। কোকিলাবন, ১৯। দরধি- 

বন, ২০। অজনোখর, ২১ । কোট-বন, ২২। পিসারে, ২৩। ব্লাবল, 

২৪। পরসোলী। নন্দগ্রামের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল। 

যে সকল তক্ত উপরোক্ত চব্বিশটী উপবন পরিভ্রমণ করিতে অসমর্থ 

ঠাহার। কেবলমাত্র নিম্বলিখিত ১২টী প্রসিহ্ধ বন প্রদক্ষিণ করিয়াই 

সন্ত হইয়া থাকেন, বথাক্রমে এ বিধ্যাত ১২টী বনের নাম প্রকাশিত 

হইল ১ 



চে 

১1 মধুবন, ২। তালবন, ৩। কুমুদদ্ন। ৪1 মহাবন, | ৫1 

বছুলাবন, ৬। কাম্যবন, ৭। খদিরবন, ৮। ভদ্রবন, ৯। ভাণ্তীবন, 

১০। খেলন-বন, ১১। লৌহবন, ১২। বৃন্দাবন। কথিত আছে, 

উপরোক্ত ১২টা বন ভক্তিসহকারে পরিক্রমণ করিলে বহু পুণাসঞ্চয় 

করিতে পার! যায়। এই নিষিন্ত একটা প্রবাদ মাছে, “মদি না দেখিস 

বন, তবে ত নম এ সেই মুরলীধারাও বৃন্দাবন” । 

লীলাময়ের লীলা বোঝা কঠিন ব্যাপার । শ্তাবুক যে ভাবে ঠাহাকে 

দশন করিতে চান, তিনি তাহাকে সেইভাবেষ্ট দর্শন দিয়া পাকেন। 

গ্রমাণম্বরূপ (দখিতে পাওয়। যায়, যাহার যেরূপ প্রকৃতি, তিনি তাহাকে 

সেইর্ূপেই পরিচালন) করিয়া থাকেন | যে বৃন্দাবন নিতাধাম, দেৰ- 

গণের পৃজনীয় ও পবিত্র, যথায় কেহ হা কৃষ্ণ! হা রুষ1! বলিয়া 

ভক্তিভাবে রোদন করিতে করিতে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতেছেন, কেত 

জলে ও স্থলে বানর এনং বৃহদাকার কচ্ছপদিগকে আহার দিয়া সে, 

সকলকে একত্রিতপূর্বক কত আমোদ অন্থতব করিতেছেন, “কহ ব! 

গাজায় দম দিয়! অপতী যুবতীদিগের প্রতি কটাক্ষ সঞ্চারণে মুগ্ধ হইতে: 

ছেন, কেহ বা খোল করতাল: ও উচ্চ নিশান তুলিয়া কুষ্ণপ্রেমে মন্ত' 

হইয়! হরি সন্কীর্ন করিতেছেন, আবার কেহ বানরম ছোল! ভাজার 

আম্বাদে বিভোর হইয়। কেবল ভাহারই স্থখাতি করিতেছেন, এইরূপ 

কত প্রকার লোক এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। 

দয়াময়! নিজগুণে রূপা করিয়া,স্থমতি দান করুন, যেন ছষ্টমি 

লোকদ্দিগের কুচক্রে মিলিতে বা আপনার মহামহিমান্থিত পবিত্র নামে 

কলঙ্ক করিতে বাসনা না৷ হয়। কেন না--এই পবিত্র ধামে স্বচক্ষে 

যাহ! দেখিলাম, উহা লেখনীর দ্বার! প্রকাশ করিতে অসমর্থ 



০ | রঃ 'ইর্থনন কাহিনী 

শরীশ্রীগোবিন্দজীউর পুরাতন মন্দির 
এই লালপ্রস্তর নিশ্মিত অত্যুচ্চ মন্দিরটা রাজপুতবীর মহারাজ মান- 

নিংহ কর্তৃক স্থাপিত হইরাছিল। বুন্দাবনের যাবতীয় মন্দির অপেক্ষা 
ইহাই উচ্চতায় শ্রেষ্টস্থান মধিকার করিয়াছিল, এমন কি আগ্র। সহরের 
সম্্াটবাটী হইতে ইহার চড়! অধিক উচ্চ অনুভব হইত। এই কারণে 

হিংসার বশবর্তী হইয়া সরা ওরঙ্গজেব মন্দিরের শিখরদেশটী ভাগিয়া 

ভূমে পাতিত করাওয়ােন। বলাবাহুল্য, অগ্াপি এই মন্দিরের শিল্প- 
কাধ্য নয়নপথে পতিত হইলে মোহিত হইতে হ্য়॥। যে সমর সম্রাটের 

লোকজন তাহার গাদেশপালন করিতে এখানে উপস্থিত হয়, সেই সময় 

রূপসনাতন উভয় ভ্রাতায় মিলিত হুইয়া এই, মন্দিরের পশ্চিম পারের 

,এক গলির মধ্যে শ্রীমুত্তিটাকে শ্রীমতী রাধিকাসহ প্রতিষ্ঠাপূর্ববক আপনা- 

দিগকে চরিতাথ বোধ করিতে লাগিলেন । স্থানীয় ব্রজবাসী পাণ্ডার 

নিকট উপদেশ পাইগাম, বহু পুবেব ভগবান শ্রীগোবিন্দজীউ এক বন 
'মধ্যে লুককাইত ছিলেন, গ্রাভী সকল প্রত্যহ তাহাকে হষ্টচিত্বে ছপ্ধদান 
করিয়৷ আসিত, পরিশেষে তিনি রূপসনাতনের উপর সদয় হয় স্বপ্রে 

তাহার অবসানের বিষয় জানাইলে তিনি ভক্তিসহকারে সেই বিগ্রহ- 
মৃত্তিটা এখানে আনিয়! প্রতিষ্ঠা করেন । 

রূপ ও সনাতন দুই ভাই-_পুর্ধে মুসলমান বাদশাহার নিকটে 

চাকরী করিতেন। তৎপরে শ্রী শ্রীচৈতন্তব্দেব কর্তৃক বৈষণবধর্মে দীক্ষিত 

হইয়া রূপগোস্বামী উপাধি প্রাপ্ত হন । বৃন্দাবন মধো ইহাদের সমাজ 
বৃহৎ ও বিখ্যাত । সেই বিখ্যাত সমাজের নিকট তেঁতুলতলান্ন অগ্ভাপি 

শ্রীচৈতন্থদেবের পদচিহ্ন দর্শন পাওয়া যায়। কথিত আছে, রূপ যখন 



২ পাট পতিত ১ পিসী শীশিসপীসপিপল পপি শপপশ ২ 

_শেঠের মন্দির | ৩১১ 
নীতির 

নবাব সরকারে কন্ধ করিতেন, সেই সময় একদা বর্ষাস্গালের অন্ধকার 
রজনীতে নবাব তাহাকে তণপ করেন, আজ্ঞা পাপে বূপ--মেই অন্ধ 

কার রঙ্জনীতে জলে ও কাদায় আত কষ্টে যখন উঠার নিকট 2 

করিত ছলন, ঠিক “সহ সময় এক হীন জানায় চগ্ডাল কুটার মধ্ো 

তাহার গ্াহণীঙ্ষে জিল্াস; করিল, “এই অগকারে জলে ডিজে ভিজে 

প বাঠতেছে, বল দোখ ৮ 

তরে চঙালিনা বাঁগল, “হামার কিএপ অগ্ুম'ন হয় টি 

চগ্ডাল বপিণ, “মামার বোধ গন, একটা কুকুর যাইতেছে।” 

কস্ত চগ্ালিনী বলিল, কখনই নয়--এ নিশ্চয় কাহারও চাকর 

হইবে, নচেৎ এত মহ ছর্ষ্যোগে অস্ত কেহ হইতে পাবে না, আপনি 

বিবেচনা করুন, একটী সামান্য জ্জরীব-যাহাকে সঙ্গলে কুকুর বলে, 

তাহারও স্বাধানতা মাছে.মর্থাৎ তাহার! হচ্ছানত অনেক কাজ করিতে 

পারে; কিন্তু দুর্ভাগা চাকরের ভাগ্যে তাহা হবার যোটা না । 

রূপ তাহাদের 'এন যু'ক্তপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র সাপনাকে 

ধিকার দিয় এবং নিজেকে কুকুরেরও অধম বুঝিয়া সংসারমাঃ! পরি- 

তাগপৃব্বক শ্রীশ্রীচৈতন্তদেবের কৃপায় বৈষ্ঞবধন্ম গ্রঠণ করতঃ ক্রমে 
ন্ূপ গোদ্রামী ঈপাধ প্রাপ্ত হন। 

শেঠের মন্দির 
স্বনামধন্য লক্ষমাটাদ শেঠ এ মত্যান্চর্যা প্রশন্ত তিল মন্দির ও 

একী বাগান এখানে নন ১২৬০ সালে নিশ্মাণ করাহয়া আপন কী 

স্কাপিত করেন 

কথিত 'আছে, শেঠের। অতিশয় ধনবান। পাঠক সমাজে ইছাদের 
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কিছু পুর্ব বৃত্বান্তের পরিচয় দেওয়া উচিত। গোকুলদাস পারিখজী 
একজন গুজরাতী, তিনি গোয়ালিক়ার রাজার কোষাধ্যক্ষ হইয়া 

নিঃসস্থান অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন। শেষ দশায় গুরুর উপদেশ 

মত তিনি আপন মুক্তির নিমিত্ত বৈষ্বধর্ গ্রহণ করেন । এক সহোদর 

ব্যতীত ইহুসংসারে তাহার আপনার বলিতে £কহই ছিলেন ন:; 

আবার সেই একমাত্র সহোদরের পহিত গোকুলদামের মনের [মল না 

থাকার, কোন বিশেব কারণে তাহার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া অস্তিম- 

কালে তিনি বিরক্ত হইয়া জৈনধর্্মাবলম্বী মণিরাম নামক একজন কর্শু- 

চারীকে আপন যাবতীয় সম্পার্ত দান করিয়া যান। (সেই মণিরানের 

বংশধরেরা কালক্রমে বৈষ্বধর্মের মাহাত্মা গবগঠ্ত হইয়া একে একে 

সকলেই এই ধর্শে দীক্ষিত হলেন, তাহারাই ব্রজমণ্ডলে এক্ষণে শেঠ 

নামে খ্যাত হইয়াছেন। রঙ্গাচার্ধয স্বামী ইহাদের পৈতৃক গুরু | ইনি 

দ্রাবিডী, সুতরাং এই গুরুর আদেশ মত বুন্দাবনের এই মন্দিরটী 

অকাতরে ৪৩ লক্ষ মুদ্র: বারসহকা'র তামিলভাবে প্রস্তত করাইণ। 

আপন কান্তি স্থাপত করিখাছেন । মন্দিরাভান্তরে শেঠজীর স্থাপিত 

গ্ীরঙ্গজী বিরাজ করিতেছেন ও একটা বুহত বর্ণের স্তস্ত শোভা পাই- 

তেছে। নসাধারণে এ প্তম্তটাকে সোণ'র তালগাছ বলিয়া থাকেন, কিন্ত 

আমি বারম্বার পরীক্ষা করিয়া ও ইহার তালগাছ নাম কেন হইয়াছে, 

উহা! বুঝিতে পারিলাম শা। শ্রীধাম বৃন্দাবনের মধ্যে এই বাগান ও 

দেবালয়টা শোতায় ও :পীন্দধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে । 

চৈত্র মাসে ব্রন্মোৎসব মেলার সময় এখানকার এই শ্রীরঙ্গনাথজীউর 

বিগ্রহমৃক্তিটা মন্দির হইতে প্রতিদিন তি সমারোহে সেই বাগানে 

আনীত হয়, সময় বাগানটা অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত হইয়া এক 

অপূর্ব শ্রীধারণ করে। প্রতি বৎসর কুষ্ণাদ্ধিতীয়া তিথি হইতে ত্রয়োদশী 



পর্য্্ত এই বারদিন উৎসবের মধ্যে পঞ্চমী ও দশমীতিথিতে বাগানের 
ভিতর বিগ্রত্দেবের সম্মুখে অনেক টাকার বাজী পোড়াইয়া আমোদ 

কৌতুক হইয়া থাকে ; অধিকন্ত এই দুদিন অপরাক্ধে প্রথম প্রাচীবের 

মধ্যস্থিত উদ্যানে নানাবিধ নাচ, গান ৪ ামাসা হয়া থাকে 

দাক্ষিণ্যাতের অনুরূপ এই বিখ্যাত মন্দিরের ঢতুষ্পাঙ্ে দুর্গের হায় 
সুদৃঢ় প্রশ্তরের প্রাচীর আছে এবং মধো একটা সুন্দর পাপর দ্বার! 

বাধান পুষ্ধরিণীও আছে। শ্রাবণ মাসের পৃণিমার দিন এ পুফরিণীতে 
শ্রীবিগ্রহদেবের গজেন্ত্রমোহন নামে এক লীলাখেলা উৎসব হইয়া 

থাকে । পাঠকবর্গের প্রীতর নিমিত্ত সেই জগদিখ্যাত শেঠজীর দ্রেবা- 

লয়ের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল । 

ব্রন্মোৎ্সব বাতীত ভাদ্র মাসের কঞ্চানবমীর দিন এখানে যে মেল! 

হর, উহ “লাঠঠার মেলা” নামে খ্যাত। ঠিক এইরূপ একটা মেলা 

ফরাসী চনন্দনগরে “ফ্যাসতা” নামে প্রসিদ্ধ আছে । মহাবীর নেপো- 

লায়ানের নাম বোধ হয়, অনেকেই শুনিয়াছেন, সেই ফরাসীবীর 

নেপোলীয়ানের জন্মোৎসব মেলাটা ফ্যাসতা নামে প্রসিদ্ধ 8 একটা স্কুল 
ও দীর্ঘ কাণ্ঠস্তস্ত তৈল ও নানাপ্রকার মহ্যণ পদার্থ দ্বারা পিচ্ছল করতঃ 

তাহার নিম্মভাগের দ্িকৃটী মাটিতে প্রোথিত করিয়া উর্ধভাগে কয়েকটা 

পিতলের ছোট ঘটিতে টাকা পূর্ণ কর! হয় এবং এ সকল ঘটিগুণি সেই 

স্তস্তের শিথগদেশে ঝুলাইয়। দেওয়া হয়, আবার তাহার নিকটে উচ্চ 

মঞ্চ প্রস্তুত করাইয়। রং, তৈল ও জল ,লহস্রঞ্সনেকে অপেক্ষা করিতে 

থাকেন ; যাহার! উক্ত টাকার লোতে এ মন্যণ স্তস্ত বাহিয়া উপরে সেই 
ঘটিপূর্ণ টাকাগুলি লইবার চেষ্টা করে, কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত যখা- 

সময়ে উক্ত বঞ্চের উপর হইতে সেই প্রক্ার সঞ্চিত কললী হইতে তৈল 

জল ঢালিয়া পেওয়। হয়, স্থতরাং তাহার! নানারঙ্গে রগ্সি নত হয় ভূমে 



৩১. | তীর্থ -জমণ-কাঁহিনী 
রি ূ ত্র লিলি 

পিপি 

পতিত হইতে থাকে । এ রহস্য মন্দ নয়, কিন্ধ আশ্চর্যের বিষয় £ই 

যে গঃূপ কষ্ট ও লাঞ্চনাভোগ সহা কারয়াও শেষে এ সমন্ত দ্রব্য 

গ্ুলছে লাভ করিতে দেখিতে পাওয়া বায়। 

মগ্রস্থা“ণ মাসের শুরুপক্ষে মন্দির হইতে বাগান পর্যন্ত শ্ীরাম- 

লীলার 'এভিনয় হইয়া থাকে 1! এই দীর্ঘকালব্যাপী লীলাখেলার সময় 

ঘেদন দেবাপগ্র সন্ুখঙ্থ শিশ্তৃত স্থানে ধনুভঙ্গাভিনয় এবং গোবিনা- 

শাঁজারে-ভরত মিলনাভিনয় হইয়া থাকে, এই ছই অভিনয়হই দশন- 

যোগ্য । | 

পৌষ মাসে কৃষ্ণ একাদশী হইতে শ্রক্লাপঞ্চনী পর্যন্ত মন্দিরের দ্বিতীয় 

মহলের নাউমন্দিরে “বৈকৃণ্ঠ উৎমব* নামে মার একটা উৎসব হুইণা 

থাকে। এই সমর নাটমন্দিরটা বহু মুল্যবান চিত্র ও ঝাড়, ৭ঠন 

শ্রভৃতির দ্বারা সুসজ্জিত করা হয় এবং প্রত্থিদিন রাত্রিকালে শ্রীমূত্তিটাকে 

, নান। অলঙ্কারে ভাষত করাইয়া ভগবান “পোড়ানাথের বিগ্রহমুদ্ডিটীণ্ণে 

গীতধাস্ভনহকারে মান্দর প্রাঙ্গণের চতু্দিক পরিক্রমণ করান হয়। 

ত্রহ্মচারীর মন্দির 
এই মন্দির গোয়ালিয়ারের মহারাজ প“সিন্ধিয়” নিম্মাণ করাইয়া 

প্রতিষ্ঠাপূর্বক ন্নীয় গুরু জীবাজ্জীরাও নামক ব্রহ্ষচারীকে দান করেন। 

তাহাংই উপদেশ মত মন্দিবটী প্রস্তত হইয়াছিল, তন্মধ্যে এই ব্রহ্মচারী 

_হৃছিত্ছে শ্রীরাধাগোপাল, শ্রীহংপগোপাল এবং আরনৃতাখোপাল নামে 

তিনটা বিগ্রহমৃসতি স্থাপিত করেন। এই নিমিত্ত এই মন্দিরটা প্ব্রহ্ম- 

চাগীর মন্দির” নামে প্রসিদ্ধ । 



সালা বারুর দির... ৯৯৫ 
স্পিন 

লাল। বাবুর মন্দির 

পাতঃশ্মরণীয় পরম উক্ত পাইকপাড়া নিবাসী মহারাণড পর্ন 

সিংহ বাহাদুর--জনসমাজে লালা বাবু নম পার ভিশন । সেই 

মগাযাই ১৮১০ খুষ্টান্ে এখানে এই মন্দিরটা পরস্তত কাওয়া শরিষ্ণচন্্র 

নামে এক বিশ্রহমুন্তি স্থাপিত করিয়াছিরেন। তাহার জীবনধন শ্রীরুষ্ 

মুনি দর্শন কালে নয়ন 'ও জীবন সার্থক হয়। কণিত মাছে,এঠ মঠাক্মা 

একদা! এক মেছুনীর বাকো নংসার ত্যাগ করিয়া এখানে দানশালা, 

এতিথিশাল। ও মন্দিরট্ী প্রতিষ্টাপূর্বক জীবনের শেষতাগ এই স্থানেই 

আতবাহিত করতঃ মুক্তির পথ পরিফার করিয়া সাধারণকে অর্থের 

সদ্বাবহার করিতে শিক্ষাদান দিয়াছেন। প্রবাদ-কোন এক সময় 

জনৈক মেছুনী তাহার বাটীতে মত বিক্রয় করিতে আঁসয়া সহস। 

“হরি হে পার কর, সময় বয়ে যায়” বলে' তাঠাঃ এই সারগর্ড বাকাটা ] 

আঅবণপূর্বক তিনি শ্তির করিলেন, আমারও ৩ সময় বয়ে যাইতেছে, 

পরপারের জন্ত আমি ত কিছুই করি নাই। এইরূপ চিন্তা কারয়া তিনি ' 

ভবপারের কাণ্ডা রী শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলেন! তাহার মন্দির মধ্যে 

ম্গ্ঠাপি দানশালা, মতিথিশাল! এবং এক তলদীমঞ্চের মধ্যে মে 

মহাআ্মার সমাধি মন্দিরটা বর্তমান থাকিয়। অতীত ঘটনার বিষ লাক্ষ) 

প্রদান করিতেছে । 



৩১৬ তীর্থ-অরমণ-কাহিনী 
০০০ ০ পপপীপীশীপ্পিশীপিপপীক্পীীিশী লিল শপ এপি শত আপাদমস্তক পপ 

শী শ্ীগোগীনাথজীউর মন্দির 
এই মন্দির মধ্য শ্রীরাধাকঞ্চের যুগলমুত্তি দর্শন করিলে আনন্দে 

অধীর হইবেন, সন্দেহ নাই । ইনি গোপীদিগের কর্তারূপে বিরাজ 

করিতেন বলিয়া এখানে গোপীনাথ নামে প্রাসদ্ধ হইয়াছেন বৃন্দাবনে 

ক্ীগোপীনাথজীাউর শ্রমৃত্তিটা শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীমদনমোহনের মৃত্তি 
অপেক্ষা আকারে অনেক ছোটরূপে দর্শন পাওয় যায় । এই শ্রীশুর্তিটা 

মধুপগ্ডিত ভ্বার। বংশীবটমূলের ভূগর্ভ হহন্ডে আবিষ্কৃত হইয়া এখানে 

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 

শ্রীক্ীমদনমৌহনজী'উর মন্দির 
সনাতন গোস্বামী প্রতিদ্দিন মথুরায় ভিক্ষা করিতে যাইতেন, 

সে স্থানে কোন চোবের বাটীতে শ্রীমদনমোহনকে প্রাপ্ত হন । কুজা, 

দেবী ভক্তসহকারে এই মদনমোহনের স্রীমৃণ্ডিটা প্রত্যহ পৃজা করি- 

তেন। মথুরায় কংসরাজার পতন হইবার পর এই মদনমোহন মৃত্তিটীও 

অদ্ৃস্ত হইয়াছিল। 

কথিত আছে, মদনমোহনজীউ একদ। সনাতন গোৌসাইএর প্রতি 

সদয় হইয়। তাহাকে দর্শনংক্ষিপ়নাছিলেন । গোম্বামী মহাশয় ভগবানকে 

প্রাপ্ত হইয়া নিজালয়ে মানয়নপূর্বক পুরাতন মন্দিরের নিকট তাহাকে 

এই স্থানে প্রতিষ্টাপূর্বক সেবা করিতেন এবং নিত্য *আঙাকড়ী” 

প্রস্তুত করিয়া ভক্তিসহকারে ভগবানের ভোগ দিতেন । ভক্তের ভগ- 

বান্ উহাতেই মন্তষ্ট হইতেন। এই পিমিন্ত অন্তাপিও এখানে নান। 



উপচারে সেই মদনমোহনজীউর ভোগের পর «মাঙাক্ড়ী* দিয়া এক- 

বার ভোগ হইয়া থাকে, ( আট! জলে মিশ্রিত হইয়া আগুনে পোড়ান 

হয়, উহ1 আঙাকড়ী নামে খ্যাত)। এইবপে কিছুদিন অতীত হইলে 

একদা রামদাস নামক জনৈক বণিক নৌকাযোগে সেই দেবস্থানের 

নিকট দিয়া গমন করিতিছিলেন। লীলাময় ভগবান আপন লীল! 

প্রকাশ করিবার জন্য মন্দিরের সম্মুখে বণিকের সেই নৌকাখানি 

আটক করিয়া রাখিলেন। এদিকে রামদাস দুই-তিনদিন প্রাণপণে 

চেষ্টা করিয়াও কোনরূপে তাহার সেই নৌকাখানিমুক্ত করিতে না 

পারিয়। হতাশ প্রাণে গোসাইজীর শরণাপন্ন হইলেন এবং কাতরশ্বরে 

াহাকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় করিতে অন্থরোধ করিতে 

লাগিলেন । 

গোসাইজী-_-বণিকের ঝরুণবিলাপে এবং আগ্ঘোপাস্ত সমস্ত বিবরণ 

অবগত হইলে-_তাহার সরল হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। তখন তিনি 

বণিকৃকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “তুমি নৌকায় বাইলেই আমার 

মদনমোহনের কৃপায় অবরুদ্ধ নৌকাধানি সহজে চালিত হইবে ।” 

বণিক এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া! তাহার আদেশ মত নৌকায় 

উঠিয়। দেখিলেন যে, যথার্থ £ নৌকাখানি মুক্ত হইয়াছে । এই অদ্ভুত 

ব্যাপার অবলোকন করিয়। রামদাস এ স্থানে মানত করিলেন যে, 

আমি যে ভয়ঙ্কর স্থানে প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া বাণিজ] 

করিতে যাইতেছি, যদি ইহাতে আমার বিশ্র্দী লাত হয় এবং নিঠি্্ে 

বাষটী প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে নিজ বারে প্রতুর 

এখানে একটী সুন্দর মন্দির নির্মাণ করাইয়] দিব। এইনূপ মানত 

করিয়। তিনি গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিলেন। এদিকে দয়াময়ের কৃপায় 

তাহার কোন কিছুরই অভাব হইল না, সুতরাং তিনি প্রত্যাবর্তন. 



৩১৮... তীর্থ-ভরমপ-কাহিনী 

পূর্বক এই দেনালরটা নির্মাণ করিয়া পূর্ব অঙ্গীকার পালন করিলেন; 
আজ-কাল বৃন্দাবনে ভগবান মদনমোহনজীউর যে মান্দর আমরা 

দেখিতে পাই, উঠ সেই রামদাস বণিকেরই নিম্মিত। 

শ্রীঞ্জশ্যামন্ুন্দরজীউর মন্দির 
এই মন্দিরটা ধারেন্দা পরগণার অন্তর্গত বাহাদ্বরগ্রাম নিবাসী 

শ্রীশ্তামানন্দ গোস্বামী মহাশয় প্রতিষ্ঠা করেন । এই নয়নানন্দদায়ক 

নবজলধর শ্রীস্তামন্ুন্দর ও পার্খেস্ির সৌদামিনী সদৃশ শ্রীমতী রাধিকা- 

দেবীর একত্র দর্শন করিতে তক্তবুন্দকে /* আনা তেট দিতে হয়। 

বলাবাহুলা, এরূপ অপরূপ শ্রীমৃত্তি” সমস্ত বৃন্নাবন মধ্যে নাই বলিলেও 

অতুযুক্তি হয় ন1। | | 

সাহজীর মন্দির 
লক্ষৌ নিবাসী সা.বিহারীলাল এখানে বনু মর্থ ধ্যয়সহকারে আপন 

কীন্তি স্তাপিত করেন। এই সাহজীর বংশধর-__রামলাল বদ্রিদাদ নাহ 

ছুর যিনি তাহার কলিকাতাস্থ কুটারের অধিকারী । 

বুন্দাবনে-__সাহজ্জীর মন্দিরের দৃশ্ত অতি মনোহর ও নানাবিধ সথন্র 

স্থন্দর শ্বেত এবং কৃষ্ণ মারতস্মপাথুরের পর কারুকান্যথচিত ; বস্তরতঃ 

ইহার শিল্পনৈপুণ্য দর্শন করিলে চমতরুত হতে হয় । দেবালয় মধো 

নান! ধরণের নানাপ্রকার ফোয়ারা সংযুক্ত থাকায়, ইহার শোভা 

আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বুন্দাবনে জৈষ্ঠ পূণিমাতে প্রায় সকল মন্দিরেই 
ন্নানযাত্রা উৎসব হইয়া থাকে । সেই উৎসবটী “জলবাত্রা” নামে খ্যাত। 



সাহজীর মিরা. ৩১৯ 
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উৎসব সময়' এই সাহজীর মন্দিরের জলযাত্র। দর্শন করিলে-_-আননে 

অধীর হইতে হয়, কারণ এই সকল ফোয়ারাগুলি এখানে এরূপভাবে 

সজ্জিত ও থোল! থাকে যে, “জলমাত্রা” উৎমব দর্শন করিতে যাইয়! 

দর্শকগণেরও স্নানযারা হইয়া থাকে, মর্থাৎ এই জলষাত্রা উৎসব দর্শন 

করিতে গিয়! কেহ না ভিজিয়া ফিবিতে পারেন না। 

অনেক দেবালয়ে এই জ্োষ্ঠ মাসে আবার “ফুলবাঙ্গালা* নামক 

উৎসব হয়,অর্থাৎ দেবালয়ের মধ্যস্থ এক স্থানে পুলের দ্বার! কুষ্ গ্রস্ত 

করিয়া রাত্রিকালে এ কুগ্তরমধ্যে বিগ্রহমূত্তির অভিষেক হইয়! থাকে । 

ঈীত্রীবন্ুবিহারীর মন্দির 
এই মন্দিরটা হরিদাস গোস্বামীর গ্রতিঠিত। তিনি একক্সন প্রসঙ্গ 

গায়ক ছিলেন, অর্থাৎ নিধুবনে ভজন করিয়াই [তিনি জনদমারে 

বিধ্যাত হইয়াছিলেন । কথিত আছে, একদা তিনি স্বপ্লাদেশে জানিতে 

পারিলেন-_-বিশাখা-কুণ্ড মধ্যে এক দেবমুত্তি বিরাঞ্জ করিতেছেন, তপন" 

যায়ী তিনি সন্ধান করিলে যে বিগ্রহমৃত্তি প্রাপ্ত হন, এমৃষ্টিই এখানে 

্রতিষ্টাপুর্বক শ্রীবস্কৃবি্ারী নামে গ্রসিদ্ধ করেন। এহ নিগ্রইনৃ্ির 

চরণযুগল সদাসর্নদ। বস স্বারা আবৃত পাকে, বৎসরান্ত্ে কেব্ বৈশাখী 

শুর তৃতীয়া দিনে ওগালটেরারের নকটস্থ গ্রহলাদপুরীর নৃসিংঠদেবের 

টায় প্রক্তগণ তাহার শ্রীচরণ দর্শন জরিবেশ্গদির পাইয়া থাকেন। 



২০ জীর্ঘভ্রমণ-কাহিনী 

স্রীক্রাধারমণজীউর দেবালয় 
বা 

অদ্ভুত শালগ্রামশিলা 
পূর্বে এই মুত্বি শালগ্রামশিলারূপেই অনস্িত ছিলেন । স্থানীয় 

ব্জবাসীর নিকট উপদ্দেশ পাইলাম, একদা! কোন ধনাঢ্য জমিদার 

এখানে উপস্থিত হইলে বৃন্দাবনস্থ যাবতীয় দেবালয়ের বিগ্রহমুত্তিকে 

বন্ত্রালঙ্কার দান করিয়াছিলেন। যথানিয়মে সেই দাত এই দেবালয়েও 

বস্ত্রালঙ্কার পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু সেবায়েত গোগ্বামী মহাশয় এ সমস্ত 

অলগ্কারাদি প্রাপ্ত হইলে বন্তষ্ট হওয়ার পরিবর্তে অত্যন্ত ৪:খিত হইয়া 

মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, হায়! আমি এ সমন্ত বহু মূল্য অল 

স্কারাদি লইয়। কি করিব? আজ যদি আমার ইষ্টদেব হস্তপদবিশিষ্ট 

হতেন, তাহ। হইলে এই সকল অলঙ্কার দ্বার তাহাকে ভূষিত করিয়া 

আমি কতই না আনন্দাজুতব করিতাম। তক্তবৎমল- ভক্তের আস্ত- 

রিক দুঃখ অবগত হইয়া তাহার ছুঃখ দৃরীকরণার্থে রাত্রিকালে এ শিল! 

হইতেই দ্বিতৃজ মুরলীধর মুত্তি ধারণপৃর্ববক ভক্তের আশ! পূর্ণ করিয়া- 

ছিলেন। তাই বলি, তক্তাধীন ! তুমি তক্তের আশা পূর্ণ করিবার জন্য 

সকলই করিতে পার ! এই শ্রীরাধারযণ মুপ্ডি এবং পূর্ব ঘটনার বিষয় 

অবগত $ইলে আনন্দে অঁধাস হইতে হয়। শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয় 

এই মন্দিব্টী. স্কাপিত করিয়াছিলেন, দেবালয়ের পশ্চান্ভাগে শ্রীরূপ ও 

শ্রীজীব গোসশ্বামীদিগের সমাজ অস্তাপি বর্তমান আছে । মেই সমাজ- 

ক্ষেত্র দর্শন করিলেও ভক্তগণ পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারিবেন। 



দেবা -কু্ 
এই কুপ্জে শ্রীরুষ্ণ ভ্রীরাধাসহ বিহার করিয়া থাকেন। রাব্রিকালে 

জনমান্থুষ এখানে থাকিতে অধিকার পান না, স্থতরাং রাত্রিকালে 
কেহ এথানে থাকেন না। ব্রজবাসীগণ ইহার মধ্যে কতকগুলি 
শ্রাধাকৃষ্জের লীলা স্থান দেখাইয়া থাকেন। স্বানটী প্রাচীরবেষ্টিত। 
কুঞ্জমধ্যে ললিতা-কুণ্ড” নামে একটী সরোবর আছে। প্রবাদ এই- 
রূপ--কোন সময়ে এক ব্যক্তি অন্যের অলক্ষিতভাবে রাত্রিকালে তথার 
লুকাইয়াছিল, পরদিন প্রাতঃকালে তাহাকে খঞ্জ ও বোব! অবস্থায় এই 

প্রাচীবসীমার বাহরে পাঁতিত থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায়। 

ব্রহ্ষ-কুণড 
এক সময্ন প্রঙাপতি ব্রহ্গা-_ব্রজে জন্মগ্রহণ করিবার কামন। করিয়া 

ভগবানের আরাধনায় গত হন, তাহার অঙ্রতে এষ কুণডটীর স্যষ্টি 

হইয়াছে। প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসের শুক্লানবমী তিথিতে এই কুণু- 

তীরে একী মেল! হইয়া থাকে, এবং উক্ত নিদিষ্ট দিনে ভক্তগণ মুক্কি 

কামনাপূর্বক ইছাতে ক্নান, তর্পণ করিয়। চরিতার্থ বোধ করিয়া 

থাকেন। কুগুটা বেমেরামতি অবস্থায় থাকার এক্ষণে ধ্বংসের দিকে 

অগ্রসর হইতেছে । 

অক্রু,র তীর্থ 
নন্গালয় হইতে মথুরা গঙ্নকালে শ্রীরামকৃষ্ণ এই স্থানে ভক্ত 

অক্র,রকে যমুন।-জলে বিশ্বরূপ দর্শন করাহয়াছিলেন। বর্তমানকালে 

সেই স্থানটী *অক্র,রঘাটপ নামে প্রসিদ্ধ আছে। 
25 



চি 

..... নিধুবন। 
পুর্বে এই বন অত্যত্ত নিবিড় ও সুতৃত্ত ছিল। কথিত আছে, ভগ- 

বান স্ত্রীকষ্ণ জাঙ্গনাগণসহ গুপ্ত ভাবে এই নিভৃত স্থানে বিহার করি- 

তেন এবং এই স্কানেই একদা! প্রীমততীরাই রাজ! হইয়! শ্রীরুঞ্চকে দ্বারী 

সাজ্জাইয়| কত আনন্দ-কৌতুক অনুভব করিয়াছিলেন । এই নিধুবনে 

*বিশাখা-কুণড” নামে-একটী পুণ্য সরোবর দেখিতে পাওয়া যায় ব্রজ- 

বাসীর! এই স্থানে শ্ীকষ্টের করেকটী লীল! চিহ্ন দেখাইয়া থাকেন। 

আশ্চর্যের বিষয়--যে বৃন্দাবন বানরদিগের শাবাসম্ভল, যে বানরগণ 

নির্জন ও বুক্ষকুঞ্জে বাস করিতে ভালবাসে, স্থান মাহাত্ম্য গুণে শ্রীরাধার 

আদেশে সেই বানরকুল সন্ধ্যার পর হহীতে সমস্ত রজনীমধ্যে এখানে 

একটীও দেখিতে পাওয়া! যায় না, আবার প্রভাত হুইতে-না-হইতে 

ইহাদের সমাগম হইতে থাকে । এইরূপ আবার একদা এক কাক 

( পক্ষী বিশেষ ) রাত্রিকালে এই বনে চীৎকার করিয়। শ্মতীর নিদ্রা- 

স্থথে বাঘাত করিয়াছিল বলিয়া- রাধারাণী রোষভরে বায়সকুলকে 

জন্মের মত বুন্দাবন হতে বহিষ্কিত করিয়া! দেন,ন্থতরাং কোন কাককে 

এখানে দেখিতে পাওয়! যায় না। 

নিধুবনে__মেক ইষ্টক নুড়ি পতিত থাকে, এই লীলা স্থানে 

উপস্থিত হইয্সা। তকতিপূর্বব্ষি-বিনিক্রীরাধার নিকট প্রার্থন। করিয়া 

সকল পতিত ইঞ্টক দ্বার! কৃত্রিম বাটা গ্রন্তৃত করেন, শ্রীন্রীরাধারাণীর 

রুপায় তিনি সেইরূপ একটা বাটা লাভ করিতে সামর্থ হন। এই 

নিমিত্ত ভক্তগণ এখানে উপস্থিত. হইয়া! সেই হুড়ির দ্বার! কৃত্রিম বাটা 

নির্মাণ করিয়। থাকেন। 



যমুনা-পুলিন 
এই স্কানে শ্রীনন্দদুলাল গোপবালাগণকে লইয়া রাঁসলীল! করিয়া 

ছিলেন। এই নিমিত্ত এখানকার রজন্তুপ মন্তকে লেপন করিলে-” 

শ্ররাধাকষ্ণের কুপায় সকল প্রকার পাপ হুইতে পরিজ্রাপ পাওয়া যায় 

যে পঞ্চক্রোশ পরিমিত স্থান বৃন্দাবন নামে প্রসিদ্ধ, সেই নিদিষ্ট শ্বানট 

যমুনা-পুলিন ছিল,বপ্তমানকালে এখানে বিস্তর ঘর-বাড়ী প্রস্তত হওয়াতে 

কেৰল ইহার সামান্যমাত্র স্থানটী প্যমুনা-পুলিন” নির্দিষ্ট হয় খ্যাত 

হইয়াছে । বৃন্দাবনে যে সটস্ত দেবালয় ও মন্দির বর্তমান আছে, সেগলি 

এক.একটী বর্ণন। করিলে একখানি বৃহৎ পুস্তক প্রস্তুত হয়। 

তরী ঈ্ীগোপেশ্বরদেবের মন্দির 

৮/গোপেশ্বর মহাদেব বুন্দাবনের জাগ্রত এবং অনাদিলিঙ্গ' বুন্নাবনে 

আসিলে এই অনা্দিলিঙ্গকে পুক্ার্চনা কর! একাস্ত কর্তব্য বিবেচনা 

করিবেন ) কেন না, ভক্তগণ তাহার অগ্ঠনা না করিলে_তিনি কুপিত 

ইইয়া ব্রজমণ্ডল দর্শনের যাবতীয় তীথফল হরণ করিয়! থাকেন। 

কথিত আছে, একদ। রাসের সময় যখন পরীক্ষণ ব্রঙ্গবালাদিগের 

নহিত বুন্দাবনে রাসলীলায় মত্ত ছিলেন,৪সেইশ্িয় তাহার জাজ্ঞায় এ 

স্থানে কোন পুরুষের প্রবেশ জধিকার ছল না। বিশ্বেশ্বরের রী লীলা. ৃ 

খেলা দর্শনের একান্ত বাসন! হছল, স্থতরাং মায়া গ্াভাবে ঠিনি গোপ. 

নারীর বেশ ধারণ করতঃ প্র মহারাপখেল! দেখিতে যান, কিন্ত মায়ামর 

ফের নিকট তাহার মাঝ ব্যর্থ হইল। শরীক রিশেস্বরের মারা 



৩২৪ তীখ- অপ-কাহিলী 
১ ক নানা 

অবগত হইয়! সব্বসনক্ষে এ মায়ারূপধারী নারীমুত্তিকে সম্বোধন করিয়া 

বলিলেন, হে গোপেশ্বর ! প্হরহরি এক আত্মা, ভিন্ন নহে কদাচনগ। 

দেই অবধি স্বয়ং বিশ্বেশ্বর এখানে গোপেশ্বর নামে প্রনিদ্ধ হইয়া অব- 

সান করিতেছেন এবং প্রতি বৎসর রাসের নির্দিষ্ট সময় ইনি এখানে 

গোপীরূপ ধারণ করিয়! থাকেন । গোপেশ্বরদেবের মন্দিরটী জীর্ণ অব- 

স্থায় যুনাতীবের উপরিভাগে অবস্থিত। 

উৎসব 
রন্দাীবনে-_প্রতি মাসেই ছোট বড় উৎসব হইয়া থাকে, 

হন্মধ্যে উল্লেখযোগা উৎসবগুণি প্রকাশিত হইল )-- 

বৈশাখ __শুক্ল। তৃতীয়াতে শ্রীবস্থৃবিহারীর চরণ দর্শন, চন্দন 

যাত্রা এবং চত্ুর্দশীতধিতে ভগবান নরসিংহদেবের লীলাতিনয় হয়। 

জোষ্ঠ _-পৃণিষা। তিথিতে প্রায় সকল দেবালয়েই দ্নান যাত্রা বা 

জল্যাত্রার উৎদব হয়, এতত্তিষ্ন এই ন্যোষ্ঠ মাসে আবার অনেক দেবা- 

লয়ে “ফুলবাঙ্জাল।” নামক উৎসব হইয়া থাকে । 

আষাঢ় -__রথযাত্রা উৎমব অতি সমারোহে সম্পন্ন হয়। এ উৎ- 

সব এক অপূর্ব দৃশ্ত। ধিনি দেখিবেন, তাহাকেই চমতকৃত হইতে 

হইবে। আযাড় মাসের শুরুপক্ষের দ্বিতীয়া! তিথিতে এই মছোৎসবটী 

সম্পর্ন হইয়া! থাকে। 'রষ্ট হিবস অপরাহ্ককালে ভিন্ন ভিন্ন দেব'লয় 

হইতে'সমন্ত রথগুলি বর্তমানকালের নিদিষ্ট ষমুনা-পুলিন নামক স্থানে 

একত্রিত হয়। এই উৎসব দর্শন করিবার নিমিত্ত বহু যাত্রীর সমাগম 

হুইস্থ! থাকে । | 

শ্রাবণ-_বুন্দাবনে যেখানে ধত দেবালয়্ আছে, ছোট বড় সকল 



দেবালয়েই শ্রাবণ মাসে শুরুপক্ষের তৃতীয়াতাথতে তাহাদের বিগ্রহ 

ৃত্তিটী ঝুলনযাত্রা উৎসবে যোগদান করেন এবং পৃধিমা-তিথিতে উৎ' 

সবের অবসান হইয়া থাকে । বৃন্দাবনে যতগুলি পর্ব আছে, তন্মধো 

ঝুলন উৎসবই সর্বরকমে অেষ্টস্থান অধিকার করিয়া থাকে । কেন না, 

এই সময় যে দেবের যেরূপ আদবাবপত্র থাকে, সেবাইতগণ সাধামত 

খিগ্রহযুত্তি এবং মন্দিরটী সাজাইয়া তাহাদের আপনাপন ধনবলের পরি- 

চয় দিয়া থাকেন । বলাবাহুল্য, এহ প্রশস্ত ঝুলন উৎসবের সময় বুন্দা, 

বণধামটা যেন নবঞ্লেবরে 'পূর্ধব শোভায় সাঁজ্জত হয়। এই নিমিত্ত 

ঝুলন উৎসব দর্শন করিতে দলে দলে ক্কাতারে কাভারে বহু দুরদেশ 
হতে তক্তগণের সমান্বম অধিক হহ্য়া থাকে । এরূপ বাত্রীসমাগম 

বুন্দাবনে আর কথন হয় না। 

কথিত আছে, এহ পুণ্যক্ষেত্র শ্রীরুঞ্ণের লীলা স্থানে আসিয়া যে 
সকল পাষণ্ড পাপকন্মে লিপ্ত হয়, তাহারাই এথানে কচ্ছপযোনি প্রাপ্ত 

হইয়া থাকে। 

ভাত্রু- কফ! অষ্টমীতিথিতে ভগবান শ্রীকফ্ণের জন্মোৎসব এবং 

গুরু অষ্টমীতে ভ্রীরাধার জন্মোৎসব হুইয়] থাকে । এই সময় শ্রীগোপিন্দ 

মন্দিরে হুলুদজল ছড়াছড়ি, ঘটি কাড়াকাড়ি গ্রনভৃতি নানা প্রকার 
আমোদজনক কৌতুক প্রদর্শিত হুহয়! থাকে । 

আশ্বিন-_-কঞ্চ। পঞ্চণী হইতে অমাবস্তা, পর্য্যন্ত এখানকার 

কয়েকটা দেবালয়ে “সাজ” নামক উৎসবৃ$া থাকে । নৃতন মৃত্তিক; 

বেদী নির্মাণপূর্বক তাহার উপর বিবিধ প্রকারের চূর্ণ রং দিয়া নার! 

য়পের লীলাখেলাকে সাত্ী উৎসৰ বলে। এইরূপ আবার পৃণিমা- 
তিথিতে শারদোতসব হন্ব। লতাপুষ্পাদির কু নির্দ্দাণ করিয়া উহবৃ্তে 

বিগ্রহমূণ্তির পৃর্ণার্চনাকে শারদ উৎনব বলে। প্র 



রা 5২৬ নি তী রখ ্  ফা হিনী । 

সিক্ত পা কাকা সপপলজপী 
পপ পপ 

কাত্তিক- _বাঙ্গলাদেশের স্তায় এখানেও অমাবস্তা রাত্রিতে 
দীপদান হয়, এই উৎসব “ওয়ালী” নাম খ্যাত: এই সময় প্রত্যেক 
মন্দির, প্রত্যেক বাড়ী, সাধারণ রাজপথগুলি পণ্যস্ত আলোকমালায় 
সজ্জিত হয়, অধিকস্ত প্রতি ঘরে ঘরে লক্ষ্রী-পৃঁজ। হইয়া থাকে । 

পর দিবস প্রাতে লক্ষমী-পুঙ্তার স্তায় সকল বাড়ীতেই শ্রীগোবর্ধন 
পূজা এবং মধ্যাকফকে__প্রতোক দেবালয়ে “অন্পকৃট” উৎমব হয়! থাকে । 

ভারে ভারে অন্ন, তছৃপযুক্ত বিবিধ প্রকার দধি, ব্যঞ্জন, ফল, খিষ্টায় 
প্রত্ৃতি শ্রীকৃফ্চের সাক্ষাতে ভোগ সক্ষিতপূর্বক ্ ভোগদর্শনই অন্ন. 
কৃট নামে খ্যাত। এই দিবস দলে দলে কাতারে কাতারে অসংখ্য 
ভক্তগণ সেই ভোগদর্শন হইবার পর হইতেই এগ্সাদ লইতে থাকেন। 

কান্তিক মাসের শুক্লা অষ্টমীতিথিতে গোপাষ্টমী- লীলাখেলা প্রদর্শিত 
হয়। এই উতৎসবকালে ত্রাঙ্গণ বালকগণকে শ্রীকৃষ্ণ ও সুদামাদি সখা 
পাজাইয়া নানা গোবৎসসহ গোচারণের ভাব প্রদর্শনকে গোপাষ্টমা 
উৎসব বলে। এই কান্তিক মাসেই আবার শুর্লপক্ষে যেরূপ শ্রীরুফণ 
কংস অন্ুচর অধান্থুর, বকাস্থব প্রভৃতিকে এখানে বিনাস করিয়।- 
ছিলেন, সেইদ্ূপ একটা কিম লীল৷ প্রদর্শন হয়। 

অগ্রহায়ণ মাঙ্গে ফেধল শেঠের বাড়ী রামলীলা উৎসব 
বাহির ছয়। | 

পৌষ মাসে-_কেবল শেঠের বাড়ীতে “বৈকুঠ উৎসব” নামে 
একটা উৎসব আত সমাজ্যুহে সম্পর হইয়া থাকে । 

মাঘ মাসে__গুরা- পঞ্চমীতে এখানে প্রত্যেক দেবালয়ে 
বসস্তোৎসৰ হইয়া থাকে । এই পঞ্চমীর অপরাহ্ককালে বৃন্দাৰনের পথ- 
গুলিকে ধেন এক নবসশ্রীধারপ করে, কারণ চির প্রথানুসারে এই দিৰস 

ব্রজ্বামীগণ পীতবস্ত্রে লজ্জিভ হুইয় উদ্ভান ভ্রমণ করিয়া থাকেন। 



ফাল্গুন মাসে- _ছলী উৎসব। এই হুলা উৎসব এক অপূর্ব 

ৃশ্ত | ফান্ুন মাসের শুরুপক্ষের অষ্টমীতিথিতে আরম্ভ হইয়া চৈত্র কৃষ্ণা 
প্রতিপদে সমাপ্ত হইয়া থাকে । এরূপ মহামারী বাপার উতমব-- 

"লেখনীর হবার! ব্যক্ত করা অসাধা। এই হুলী উৎ্সবকালে কিন্ত্রী,কি 

পুরুষ, ব্রজবালীমাত্রেই যেন উন্মানগ্রস্ত হইয়! থাকেন, কেন না-_-এরূপ 

টলাঢলী, আবীর মাখামাপী, লাঠী খেলা করিবার সময় নান! ভাব- 

তঙ্গীসহকারে অকথ্য ভাষায় শ্বাধীনভাবে কথ! বলাবলি আর কখন 

এখানে শুনিতে পাওয়া যার না ।- এই চৈত্র মাসের কৃষ্ণ গ্রতিপদের 

দিন 'অপরাহ্ককালে প্রত্যেক মন্দিরে বিগ্রহমৃত্তি দোলে বদিলে সেই 
হুণী উৎসবের পুগাুতি হইয়া! শেষ হয়। 

চৈত্র মাসে- শ্রীরঙ্গনাথজীউর “ৰঙ্গোংসব* কেবল শেঠের 
ঠাকুর বাড়ীতেই হইয়। থাকে । এতস্তি ছোট ছোট উৎসব যে বৃন্দা- 

বনে কত হয়, উহ। লিখিয়া কত জানাইব। 

উপরোক্ত উৎসব ব্যতীত এখানে আর একটী উল্লেখধোগা উৎসব 

অতি পমারোছে সম্পন্ন হইয়া থাকে । পে উৎসবের কোন নিদ্দি্ 

লময় নাই, কারণ যে বিগ্রহ যে মন্দিরে যে দিন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, & 

নিপ্দিই দিনেই সেই মন্দিরে এই উহ “সিংহাসন” উৎসব নাষে 

সম্পর হইয়া থাকে। 

বন্দাবনের দাধাম্মগ অবস্থা 
ব্র্ধের ভাষা এবং বেশভৃষা মাড়োমারীদিগের স্বস্থরূপ॥। বৈষব- 

ধর ইছাদের গ্রাত প্রধান । তাহাদের মতে যুগল-ভজন আবপ্তাক, 

কিন্তু আরাধিত যুগলমৃত্তির পরস্পর সম্পর্ক অপবিতঅ। এই কারণে 



৩২৮ ও তীর্থ-্মণ-কা ক 

ক 

এখানে বৈষঃবধর্মে ব্যভিচার হেয় বলিয়া গণা হয় না। শ্রীশ্রীরাধা. 

রুষ্ণের অনস্তপ্রণয়ই যখন তাহাদের আদর্শ, তখন দতীতব বিষয়ে উপা' 

 সকের মন কি ভাবে গঠিত হয়, উহা! সহজেই অনুমেয় | 

এখানে সবরেজিষ্টারী আফিস, সরকারী ডাক্তারখানা, উচ্চ ইংরাজী 

বিগ্ভালয়, থানা, মিউনিসিপাালিটা এবং অনারারী মাজিষ্রেটকোরট 
বিগ্ধমান থাকিয়' শান্তরক্ষা করিতেছে । খাগ্য-সামগ্রীর মধ্যে ছানার 

প্রবা ব্যতীত সকল সামগ্রীই পাওয়া! যায়। এ প্রদেশে ভাল ভাল 

আচার পাওয়া যায়; রজকের ন্ুবিধা এ দেশে অধিক, দেখিতে পাওয়া 

যায়। এখানে যতগুলি বাজার আছে, তন্মধো রোতিয়। নামক বাজায়ে 

ভাল খাদ দ্রবা পাওয়া যায়। তরিতরকারীর বাজারের মধো গোবিন্দ 

বাজারটাই শ্রেষ্ট । প্রাতঃকাল হুহতে খেলা দশ ঘটিকা পর্যাস্ত এখান. 

কার বাজার বামবার নিরূপিত সময় ধার্ধ্য আছে। এই নির্ধারিত সময় 
অতীত হইলে আর কোন প্রকার আনাজ-গঞ্জ এখানে পাওয়া যায় 

মা। “আদা” বৃদ্দাবনে অতি উচ্চ মূল্য বিক্রয় হষটয়া থাকে। বুন্া- 
বনে অন্ন পঁচিশ হাজার লোকের বলতি আছে। 

গোবিন্দবাজারের অপর নাম *লুইবাজার”। এখানে তরী-তরকারী 
ব্যতীত বৃন্দাবনী ও জয়পুরী ছাপার নানা প্রকার ধুতী. চাদর, সাড়ী, 
নামাবলী, লুই, উলের ধুতি, ধোসা, লোমবস্্, পিস্তলের ও মাটার 

খেলনা গ্রতৃতি সকল বাজার অপেক্ষা সুবিধ! দরে গ্রচুর পরিমাণে 

পাওয়! যার। . 



- বৈলবন ূ রি ৩২৯ 

বেলবন 
কেশীঘা;টের পরপারে প্রায় এক মাইল দুরে এই প্রসিদ্ধ বনটা 

অবস্তিত। এখানকার এহ বন-_বহু সংখ্যক বিন্ববৃক্ষে পরিশোগ্িত | 

বাদ এইরূপ, স্বয়ং লক্্মীদেবী এই স্থানে বিষাদ মনে সতত অবস্থান 
করেন, কেন না--তগবান শ্রীরুষ্চ যখন বুন্দাবনে রাসলীলায় মত্ত হন। 
তখন যাবতীয় গোপবালাগণ তথায় গমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, 

কিন্তু একমাত্র মাধুর্যারসের অধিকারিণী শ্রীমতীলক্ীদে বী ্ সময় মান- 
ভবে তথায় যাষ্ঠতে ন! পারিয়। বিষাদমনে এ স্থানে বসিয়া অস্তাপি 

নারায়ণের তপশ্ত। করিতেছেন। যাত্রীগণ এই পবিক্ত্র বন পরিভ্রমণের 

সময় বৃন্দাবন হইতে সিন্দুঝ, চাউল, শুর্লপুষ্প, লৌহ, আল্তা প্রভৃতি 
সংগ্রঠপূল্নক তথায় লক্ষমীদেবীকে পৃজার্চনা করিতে যাত্রা! করির। 
পাকেন। 

এইনূপ আাবার শ্রীকষ্জ যখন যমুনা! পুলিনে মহ! রাসলীল। করেন, 

তখন বৃন্দাদে শী শ্রীরাধার দূতীরূপে নিযুক্ত থাকিয়া ঠাহাদের উভয়ের 
মধো বিচ্ছেদ ঘটান, সেক কারণবশতঃ শ্রীমতী মান করেন । শ্রীরাধার 
উই মানভঞ্জন ক!রতে শ্রীরুঞ্ককে আপন মান জলাঞঙুলি দিয়া শ্রীমতীর 

পদধারণ পধ্যন্ত করিতে হ্টয়ািল। লীলাময় জীকঞ্চ এঃ রূপে লীলা 

করিয়া অপর এক লালা প্রকাশ করিবাত্ঞ্সছিলায় প্রিয়সথি বুন্দা- 

দেবীকে এই বলিয়া অভিসম্পাত পদান করিলেন, প্ডু'ম ভ্রীরাধার 

নিকট আমায় যেরূপ অপদস্থ করিলে, তাহার গ্রতিফলম্বরূপ সর্বন্্ানে 
তোমায় তুলসীবৃক্ষদূপে উৎপর হুইয়। অবস্থান করিতে হইবে, আরও 

কুকুর ধীতুণলীর মহিমা অবগত লন! হইয়া তোমার উপর প্রশ্রাব করিয়? 



স্পস্ট পাপা 
সপ সপন 

আমার অপমানের প্রতিশোধ লইবে 1” এই নিমিত্ত একটী পবাদ 
আছে £-_ 

“হেঙ্গল মানে না তুলসী বন। 

ঠ্যাঙ্গ তুলে মুত্োই মন ॥” 

_. বৃন্দাদেবী-_.প্রীকফের নিকট এইরূপ শাগগ্রত্ত হইয়। প্রতিদানস্গরূপ 
তাহাকে এই বলিয়। অভিশাপ দিলেন যে. *তাসায় শিলারূপ ধারণ 

করিয়! প্রসিদ্ধ হইতে হইবে, কিন্তু মানবগণ' এ শালগ্রামশিল। মৃত্তি 
ভক্তিদহকারে পুজ্ার্চনা করিবে ।* বুন্দাদেবী মনোদ্ঃখে এইরূপ শাপ 
দিয়৷ অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং তাহারই রাঙ্কা চরণ হৃথানি ভ্বদয় 
মধ্যে স্থাপিত করিয়। শ্রীকঞ্চের তপন্তায় রত হলেন । 

এদিকে দেবীর স্তবে তুষ্ট হইয়া নারায়ণ তাহাকে অভিলধিত বর 
প্রার্থন। করিতে মাদেশ করিলে-_-তিনি উপস্থিত স্থযোগ পাহয়। কৃতা- 

ঞ্লিপুটে এই প্রার্থনা করিলেন, ভগবান যাদ দাসীর প্রাত সদয় হইয়া 
৪ 

থাকেন, তাহা হইলে এই বরদান করুন, “যেন আমার তুলসী-পত্র 
ব্যতীত আপনার পৃজ। ন1 মঞ্চুর হয়, তাহা হইলে সতত আমি এ রাঙ্গা 
চরণে স্বানপ্রাপ্ত হইব।” ভক্তবংসল ভগবান “তথাস্ত* বলিয়! তাহার 
আশা পূর্ণ করিলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তুলসীদেবী সর্ঝত্র 

পূজিত হইয়াছেন, কিন্তু শাপপ্রযুক্ত এই পত্র গঙ্গাজলে ধৌত ন! 

করিয় নারায়ণের পৃঞ্জা হয় না। 

বেলবন হতে দুই এঞ্রাশ অগ্রসর হইলে “মান-দরোবর”। এই 

. স্থানে বৃষভাঙ্জনন্দিনী মান করিয়া তাহার নয়ননীরে এক সরোবর 
্স্তত করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত এই পুক্করিনীটা “মান-দরোবর* 
নামে খ্যাত হইয়াছে । ভক্তগণ ইচ্ছা করিয়া আরও কিছু দূর অগ্রসর 

হইলে--পাণিগ্রামে উপস্থিত হইতে পারিবেন । শ্পাণিগ্রামে আনন্দী- 



স্থল লা ৬ ০.০ পাস পা শশী ০ পপ 
পিস লাশ 

বিনন্দী” দর্শনলাত হয়, উছারই সন্নিকটে বলদেব নামে যে তীর্থ বর্ত- 

মান আছে,তথায় যে একটী ক্ষীরসরোবর নামে পবিজ্র পুষ্করিণী দেখিতে 

পাওয়া] যায়__সেই ক্ষীরসাগরের সন্পিকটে এক মন্দির মধ্যে রোহিণী- 
নন্দনকে দর্শন করিয়া যাবতীয় পথরেুেশের অৰ্সান করিতে পারিবেন । 

ভ্রীধাম বৃন্দাবনে বাত্রা করিয়। যে বাক্তি শুদ্ধচিত্তে ভক্তিসহকারে 

একটা তুলসীবেদী প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, তিনি বৈকুষ্ঠপতির কৃপা 

নিঃসন্দেহে পিতৃগণসহ বৈকুণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হইয়। থাকেন । এরূপ সৎ" 

কাধ্য এখানে আর দ্বিতীয় নাই। 

ব্র্মমগ্ডলের চৌরাশী ক্রোশ বন ধাত্রার কোন শুভাগুভ দিনের 

আবশ্তক হয় না। প্রীকফের জস্মোৎসবের পর অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষের দশমী 

তিথির অপরাহৃকালে এই শুভ যাত্রা করিতে হয়। এই ব্রজমণ্ডলীর 

জাদশবন ও বহু সংখাক উঠাবন প্রদক্ষিণ করিলে ভারতবর্ষের যাবতীর 

তীর্থ দর্শনের ফললাভ হইর1 থাকে ) বৈষ্বগ্রন্থে ইহ! ম্পষ্টাক্ষরে প্রকা- 

শিত আছে। সুতরাং হিন্দু সম্তানমাত্রেরই ইহ] প্রদক্ষিণ কর! একান্ত 

কর্তব্য বিবেচন। করিতে হইবে । কথিত ছাছে, একদা গোপরাজ 

বৃদ্ধ নন্দ ও রাণী ঘশোমতীর তীর্থপর্যযটনের বামন! হঈল, কিন্তু তাহারা” 

রামকষের নেছে এতই আর হইয়াছিলেন যে, কি প্রকারে ম্বেত- 

প্রতিম। রামরু্ণকে দৃষ্থোর বহির্গত করির। তাহার! তীর্থপর্যাটন করিতে 

যাইবেন, কেবল এই চিন্তাতেই তাহাদিগকে কাতর হইতে হইত; 

অবশেষে একদ। তাহার! তীর্থপর্ধটনে ক্লু হইলেন, তখন আকাশ 

"পৰ্ধে এক দৈববানী শ্রুত হইল, "নন্দরাজ ও মহিবী, আপনাদের অন্য, 
তীথে বাত্রা নিপ্রয়োজন ) কেন না--এই ব্রজমণ্ডলেই ভ্)রের 

যাবতীয় তীর্থ সকল বর্তমান রহিয়াছে ।” সেই দৈববাণী শ্রবণমাত্র 

তখন তাহার| মাশ্বাসিত হইয়। পরিবারে এই ব্রমণডরোর সমন্ত ৰন ও 
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উপবন সকল ভ্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের যাবতীয় তীর্থ পর্যটনের ফল- 

লাভ করিতে সমর্থ হইলেন । 

ষাত্রিগণ! ন্ুবিধা বিবেচনা] করিলে_-এই উপদেশটা ম্মরণ বাঁখি, 

বেন। ধাভাবা বুন্বাবন হইতে মাগ্রা, ভরতপুর রাজবাটা, জয়পুর সহর 

ও ভূবনবিখ্াাত শ্রীগোবিন্দ ও গোগীনাথজীউর পবিত্র মুক্তি পুষ্কর 9 

সাবিত্রীদেবীকে পুজাচ্চন। করিতে অভিলাষ করিবেন, যগ্যপি কেহ বন. 

পরিক্রমণের সময় বুন্দাবন যাত্রা করেন, অর্থাৎ ঝুলন ও জন্মাষ্টমী 

সময় হয়, তাহ] হইলে জন্মাঈমী স্টৎসব হইবার চারি-পাচ দিবস পুর্কে 

বুদ্দাবন হইতে উপরোক্ত স্তানগুলির শোভা দর্শন করিতে যাত্রা করি 

বেন ; তথা হইন্চে আবার কর্তবাবোধে জন্মা্টমীর নিদ্দিট সময়ের মধো 

বুন্নাবনে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভগবানের জন্মোৎসব দর্শন করিলে সকল 

দিকে স্বিধা হইবে। রঃ 

, বৃন্দাবন হইতে প্রথমে রেলযোগে আগ্রায় যাইবেন, কিন্তু আগ্রায় 

বাইতে হইলে বৃন্দাবন ষ্টেশনে ট্রেণে আরোহণপূর্ববক মুর! জংশনে 
আবার গাড়ী বদল করিয়! আচনেরা নামক ষ্রেশনে অবতরণ করিতে 

হইবে, তথায় যে টেণে উঠিবেন, উল ক্রমান্বয়ে আগ্রায় পৌছিবে। 

শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব ব্যাপার বৃন্দাবনে এক তত দৃশ্ত। এ দৃপ্ত 
ধিনি একবার দর্শন করিয়াছেন, ইহজন্মে তিনি তাহা ভূলিতে পারিবেন 

না। ভক্তবুন্দ__-এই মহোৎসব দর্শনান্তে প্রফুলমনে কেত স্বদেশ গমনের 

জন্য বান্ত, আবার কেহস্মঞ্রন-পরিক্রমণে বহির্গত হইয়া থাকেন। 

.বলাবাহুলা, দশমীর পর দিবস এই ধাম এইরূপে একেবারে যাত্রীশৃন্ত” 

হইয়া একে | 

পূর্বেই উল্লেখ হইয়াছে, যে সকল যাত্রী ব্রক্গমণগ্ডলের চৌরাশীক্রোশ 

বন-পরিক্রমণ করিতে বাতা করিবেন, তাহার! ধেন বৃন্দাবনধাম হইতে 
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আপনাপন ব্রজবালী ( পাণ্ড ) সঙ্গে রাখেন, কারণ একজন ব্রজবাসী 

যাত্রীর সঙ্গে থাকিলে তাহার তত্বাবধানে স্বচ্ছন্দে বন প্রদক্ষিণ হইয়। 

থাকে, অর্থাৎ এই অপরিচিত স্থানে ধাত্রীপ্দঈগকে কোনরূপ কষ্টভোগ 

করিতে হয় না। ব্রজ চৌরাশীক্রোশ বন মধ্যে সকল স্থানে বাসোপযুক্ক 

গৃহাদি নাই, স্থতরাং রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত একটা 
তান্থুর বিশেষ আবশ্তক | দশ-বারজন লোক আ.রুশে থাকা যায়, এরূপ 

একটী তাণ্ু--বৃন্দাবনধামের মধোই ৮১০২ টাকা ভাড়া দিলেই 

পাওয়া যায়। বন-পরিক্রমণ ষাত্রীদিগের যেরূপ ক্ষান্ুর আবশ্যক, সেই- 

রূপ আবার একখানি গো-শকট প্রয়োজন, কেন না_এহ পক্ষকাল 

পরিক্রমণের আবশ্যকধয় পাথেয় বহনের সুবিধার নিমিত | বনের স্থানে 

স্থানে তাশু খাটান এবং জিনিষ-পর্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটী ভূতোর 

একান্ত আবশ্যক, অতওঞ্ক উহ্হাও কর্তখাবোধে বৃন্দাবন হইতে একটা 

সংগ্রহ করিণেন। 

এই স্থানে একটী কথা বলিবার আছে--এই ভৃতাটা হেন পাগ্ডার 

পরিচিত তয়, কারণ বনমধ্যে ভগবান শ্রীরুষ্ণের লীলাস্তান সকল দর্শন- 

কালে যাত্রীগণ প্রায়ই হিতাহিত্তজ্ঞানশূন্ত হইয়া হতন্তুতঃ বিচরণ করিয়া 

থাকেন, সেই সময় এম ভৃত্যই যাবতীয় আসবাবপত্র রক্ষা করিয়! 

থাকে। একটা ভূতোর মজুরী প্রতি রোজ 1%* আনা হইতে ৮ৎ 

আন? ধাধ্য আছে । এন প্রশস্ত চৌবাশী ক্রোশ বন পারক্রমণ করিতে 

এ. অভাবপক্ষে চৌদ্দ দিবস পময়ের কম পৌঁ উপ না. অতএব যাত্রীগণ এই 

যাত্্| করিবার পুক্ধে বৃন্দাবন হইতে এক পক্ষের আহানীয় সামু 

গ্রহ করিবেন । মেলা সময় বনের স্থানে স্থানে হাট বাজাও 

ব্যবস্থ। হয়, তাহাতে মোটামুটা আহান্ীয় অর্থাৎ সরু চাল ও লরিসার 

তৈল ব্যতীত সমস্ত গ্রব্যই পাওয়া যাম। বলাবাহুল্য, ভক্তগণ এই মহা 
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স্রত উদঘাপন করিবার সময় আনন্দে বিভার হইয়া! স্থান মাহাত্মা গুণে 

সংসারের সকল মায়াই ছিন্ন করিতে সমর্থ হন সন্দেহ নাই, কিন্তুকি 

আশ্চর্য্য মায়াময়ের মাক়াপ্রভাবে সেহ সংসার বিষয় মনে হইবাষাত্র 

আবার আত্মীয়ম্বজনের নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইয়া! তাহাদের প্রীতির জন্ত তীর্থ 

্কানের উপহারগুলি সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হন এবং যথাসময়ে শ্বদেশাভি- 

মুখে যাত্রা করিয়া নিজালয়ে উপস্থিত হইয়াই গঙ্গাস্নান, বিপ্রগণকে 

তুজিয দান এবং সাধামত তাহাদের ভোজনাস্তে দক্ষিণ প্রদানে সন্তুষ্ট 

করিয়া! থাকেন । কারণ কথিত আছে, এই সমস্ত নিয়মগ্ডলি যথানিয়মে 

পালন করিতে পারিলে-_নিঃসনোহে তীর্থকল প্রাপ্ত হওয়। যায়। 

তীর্ঘপর্ধ্যটনের পর স্বদেশে প্রত্যাগমনপুর্র্বক গঙ্গা 
স্নানের ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ;-_ 

রাজ। ভণীরথের স্তবে তুষ্ট হইয়।৷ ভাগীরথী মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হন. 

বার পূর্বে তিনি ভগবান মহেশ্বরকে একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 

«প্রো ! আমি, তুমি ও পাব্বতা এহ ভ্ত্রিশক্তি একত্রে সংযুক্ত থাকায় 

_-মত্ত্যধামে পাপীগণ গঙ্গাম্নান করিলে অনায়াসে সকল পাপ হইতে 

মুক্তিলাত করিবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই? কিন্ত নাথ! এই 

স্থানে আমার একটা বিষয় গিজ্ঞাম্ত আছে-_যে সকল পাপী স্নান 

করিবে, তাহাদের পাপরাশি গক্গাতেনই নিমগ্ন থাকিবে, অতএব ভগ- 

শান! এরূপ স্থলে আপান এমন একটা উপায় করুন, যন্দার। এ পাপ- 
রাশি ল প্রাপ্ত হয় 1” তখন সদাশিব তাহাকে মধুরবচনে আশ্বাসিত 

কর্টরয়। বলিলেন, “দেবি ! তুমি নিঃসন্দেহে গমন কর । অতঃপর আমার 

আদেশে যে কোন ব্যক্তি তীর্থপর্ধাটনের পর যথানিয়মে গঙ্গাঙ্গান না 
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করিবে, তাহার যাবতীয় পুণাফল সেই পাপরাশি নাশ করিবে, অথাৎ 

যগ্ঘপি কোন ব্যাক্ত তীর্থপর্ধাটনের পর গঙ্গান্নান না করে, তাহা হইলে 

স্বয়ং আমি গুপ্ুভাবে তাহার সকল পুণা হরণ কারয়া এ পাপরাশ 

ক্ষয় করিব ।” ভগবান সহেশ্বরের নিকট এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়। 

ভাগীরথী হ্ৃষ্চিন্তে মর্ত্যে অবাণ হইয়াছেন। এই নিমিত্ত তীর্থ 

পর্যযটনকারীকে 'নজালয়ে প্রত্যাবর্তন করিয়া যথানিয়মে গঙ্গান্গান 

করিতে হয়। 

গঙ্গা-মাহাত্যু বিষয়ে আর একটী প্রাচীন গল্প প্রকা- 

শিত হইল ;- 
একদা হরপান্নতা ৪ 'গণেশ-- একত্রে কৈলাশপব্ষতে অবস্থান 

করি.তছেন, £হমন সময় দেবসেনাপ'ত “কাত্তিক* তার্পধ্যটনে কুত- 

নিশ্চিত হইয়) পৃজাপাদ পিতামাতার মন্রমৃতি প্রার্থনা করিলে: 

তাহারা সন্থষ্চিছে কাঠিকের বাসনা পুর্ণ করিলেন । হথন গণেশ আস্ত, 

বিক দ্ঃখিত মনে ভগবানের শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন, “পিতঃ! 
শরানন অনায়াসে মল্প সময়ের মধোত তাহার দ্রুতগামী ধাশল্তি সম্পন্ন 

বাহন মঘূবের সাহায্যে তীর্থ সকল পর্যাটন করিতে সমর্থ হইবেন,সন্দেঠ 

নাই, কিন্ত হে জ্বগৎপতে ! আপাঁন বিবেচনা করিয়া দেখন, আমানু 

বাছুন ঢুব্বল ভন্দুর, অতএব আমার প্রতি শ্দম হঠয়া এমন একটা 

উপায় করিয়া দিন, যন্্বারা আমিও কান্তিকের স্তার অ্স সময়ের মধ 
যাব্ুতীর তার্থপর্যাটন ফলপ্রাপ্ন হহতে পার ?” - 

ভগবান মহেশ্বর তখন গণেশের আন্তরিক ছুঃখ দূরীকরণার্থে এই 

উপদেশ দিলেন, “বৎস গণেশ ! এক্ষণে তোমার দূরদেশস্থ কোন তীর্থ 



1 ৮০ ০৮৭০০০শাী পাসাউাজসপ ব 

৩৩৬ তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিনী 

পরিক্রমণ করিবার গাবস্ক নাই। তুমি যে তীর্থে গমন কারনে 

আঁভলাষ কাঁ৫বে, আমার উপদেশ মত কেবল তোমার জননী পান্বতী- 

দেবীকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়। ভক্কিপৃব্ধক গঙ্গাম্লান করিবামান্ 

(ই তীর্থের ফললাভ করিতে সমর্থ হইবে ।* তখন গণেশ পিত উপদেশ 

শরোধাধ্য করিয়া তাহার কৃপায় আতি অল্প মময়ের মধো আপন অতি 

লাষ পূর্ণ করিয়া ললেন। অভ্এব যে কোন বাক্তি তীর্থপর।টণে 

ক্ষম, গথচ তীর্থ দর্শন অভিলাধী--তাহারা যেন আপনাগন পুজনীয! 

ম[ভগবনে তাক্ষষ্ঠাপন করতঃ গঙ্গা স্নান কাগর। ৮1স1*ধ স্টায় যাবতী॥ 

তীর্থপগাটনের ফলাভাগ কারন। 

এবিপি ০৯ এক প্থপ্তপপানাাদ ক রে... পর 

০০০০০ 

প্রথম ভাগ সমাপ্ত 



নহ্াতে্লোচ্ন্না 

(সারনংগ্রহ ) 

গানাঁভাববশন্ঃ কয়েকখানি ভিন্ন মকল অভিমত প্রকাশিত হইল না। 

বমান বাহিত্যবুগের অদ্বিতীয় সমালোচক ঢু চড়া 

নিবাসী দেশপুজ্য স্ুপ্রবীণ শ্রীবুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার 
মহোদয় “নচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী সন্বন্ধে বলেন ;- 

কতকট। নাথর খাতিরে, কতকট। স্বাস্তোর জন্য যৌবনে অনেক 

তীর্থেই ঘুরয়া বেড়াইগ্বাছি, আজ আবার বুদ্ধ বয়সে ঘরে বসিয়া 

আগ্রাছের দিও “তীর্থ ভ্রমণ কাহিনী” পড়িলাম | দেখিলাম, এই নৃতন 

লেখক এক নূহন পন্যায় সাহার ভ্রমণ-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন । 

গ্রন্থের পরতো ক পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের খাটি হিন্দুত্র সর প্রকাশ হইয়াছে। 

গ্রচ্থের গুণপন1 এই যে, ইহাতে সমাজের ছডাহড়ি, অলঙ্কারের ভড়া- 

ভি না, ভাষাটী বেশ স্রল, নিগ্ধ 9 শাসু-যেন বাঙ্গালীরই ঘরের« 

কথা, আর হ্রন্থকারের গ্ুণপনা এম যে, পরের মুখে ঝাল না খাইয়া 

ধশ্ম প্রাণ হিন্দুর পবিত্র চক্ষে তীর্ঘ সম্বন্ধে মাহাম্বা সকল খু'টিনাটা কথা, 
কাহয়া সাধারণের অজ্ঞেয় বভ তরুই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। এই 

গ্রন্থের এক থণ্ড সঙ্গে থাকিলে বিদেশ গিয়া সহচরের অভাবে কোন 

অন্ুুধিধাত ভোগ করিতে হয় না) কেন না, কোন্ তীর্থে কি দর্শনীক্ 

কি করণীয়, কোন্ পুজার কোন্ দ্রব্য প্রয়োভনীয়, কোন্ স্থানের অধি- 

শাসীরা কোন্ জিনিষকে কি নামে অর ভষ্টিত কুরে, এ সকল কথ! বেশ 

নিপুণতার সহিত বিশদভাবে বোঝান হইয়াছে। 
বন্ুধা, ১ম সংখ্যা--১২শ বর্ষ, সন ১৩১৯ সাল। 



(২ ) 
বিখ ত “মেদিনীপুর” হিতৈষী সম্পাদক বলেন ;-_ 

সচিত্র “তীর্থ-ভ্রমণ-কাঠিনী” শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত। উত্তম 

কাপড়ে বাধান মুল্য ১২ টাক1। তীর্থ সমূহের পনেরথানি উত্তম হাফাটোন 

ছাবি আছে। গ্রন্থকার বহুবার তীর্ঘপর্যযটন করিয়া যে সমুদয় জ্ঞানলাভ 
করিয়াছেন, তাহাহ গ্রস্থাকারে মুদ্রত হইয়াছে । এই গ্রন্থ পাঠে তীথ- 

যাত্রীবুন্দ বিশেষ জ্ঞানলাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই | তীর্থে কত 

প্রকার চোর, জুয়াচোর, বদমাস ও প্রতারক আছে, ইহা পাঠে তাহা 
জানিতে 9 সাবধান হইতে পারিবেন। ইহাতে তীর্থ সমূহের বিশেষ 

বিবরণ ও কোন্ কোন্ ত্ীর্থে কোন্ কোন্ দ্রব্যের আবগ্তক ও দ্রষ্টব্য স্থান 

কি, তাহাদেরও বিশেষ উল্লেখ আছে । ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান তীথ- 

সমূহের বিবরণী সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এতভিন্ন প্রাচীন পুরাণ- 
কাহিনী-তীর্ঘের উৎপান্তও বিবৃত হইয়াছে । গ্রন্থকারের প্রতিষ্ঠাকাজ্জা 

অপেক্ষা লোকহিটৈষণাবৃত্তিই সম্যক্ব্ূপে পরিস্ফুট হইতেছে, এন্ 

তিনি অগণ্য ধস্তবাদের পাত্র । 

মেদিনীপুর হিতৈষী, ২৫শে আষাঢ়, সন ১৩১৮ সাল। 

বৈশ্টজাতির মুখপত্র প্রসিদ্ধ পস্থবর্ণবণিক” সম্পাদক বলেন 7 

“তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী” শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত, ৩৫৬ নং অপার 

চিৎপুর রোড, কলিকাভ| হইতে শ্রীবিপিনবিহারী ধর কর্তৃক প্রকাশিত. 
মূল্য ১২ টাকামাত্র। এই পুস্তকখানি বিলাতী বাধাই, ছাপানও অতি 

সুন্দর ।. নেক তীর্থ-চিশ্ব ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তীর্ঘ-ভ্রমণ- 

কাহিনী" ভীর্ঘযাত্রীর একমাত্র সম্বলের বস্তু বলিলে অতুযুক্তি হয় না, 

» -শ্ণকালে তীথযাত্রীদিগকে ঠগের হাতে পড়িয়া অনেক সমলে 

স্ম হইতে হয়, তন্লিবারণের জন্ত গ্রন্থকার এই পুস্তক প্রণ 



( ৬") 
করিয়া ধঙ্গবাঁদের পার হইয়াছেন, সন্দেহ নাই; আনেক শাথব 

হতিভাস এ ইভাতে বেশ. স্বনরবপে বণিত হভটমাাচ | 

সবর্ণবণিক, শুরা অগ্রহায়ণ, সন ১৩১৭ সাল। 

সী সপ 

জগদ্ধিখাত বস্তমতী সম্পাদক বালেন ২. 

সচিত্র পতীগ-ভ্রমণ-কাভিনীশ হগোষ্টাবহারী দর গনী. রস ক 

অপার চিখপুর বোড হইতে শ্রীবিপিনবিহারী ধর কতক প্রকাশিত । 

উত্তম কাপড়ে বাধা, মূল্য ১২ টাকা। নানা তীগের বক হাঁদাটান ছার 
ইহাতে সন্নিবঈ হইয়াছে, তীথঘাত্রীগণ পৃস্থকথানি পাট করিয়া আনিনন 
লাভ করিবেন । ভারতের প্রধান প্রধান তাথ সমহের বিবরণ পতি 
ই্ভাতে বিশদভাবে বর্ধিত হইয়াছে । 

বস্থুষতী, ২রা অগ্রহায়ণ, সন ১৩১৮ সাল। 
* 

জন্মভূমি সম্পাদক বলেন ;-- 
সচিত্র "তীর্থ ভ্রপণ-কাতিন:” ইনযুক্ত গোবিহার! ধর, প্রণাত, নল 

১৯. টাকা। কাশা, গয়া, প্রয়াগ, মথুর 1, পুন্পাবন, আযাব ক বাকি ॥ 

তৈ৫ ৮) প্রকৃতি অনেকগুলি পুণ্যতীর্থ ভ্রমণ কারয়া গোগবিভাগী সাবু 

পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন, হহাতে আাতবা বিষয় আনেক আছে। 

যাহার! তীথ দর্শনে 'অভিলাধী, এতপ্ভারা কেবল হাঙাদের বাশেষ উপ- 

কার হইবে, এমন নতহ-ধাহারা ঘরে বসিয়া পাড়ি করিবেন, ভঠাহারা € 

অনেক জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন । ) হাথেরদদনক স্থানের মাহাহা 

ন্নেদক অবগত নহেন,এই পুস্তকে বিশেষ বিশেষ পুাস্থানের উত্পত্তি জা 

"ছাতা স্পিবেশিত থাকাতে হহা ভক্রগণের পরম আদরণীয় হহ টাছে ৃ  

“ন্ঈন্মভূমি, ১৫ সংখ্যা, মাঘ, সন ১৩১৮ সাল। 



(8). 

একমাত্র দৈনিক স্প্রদি্ধ নায়ক সম্পাদ স বগেন,সচিত্তী 
রমণ-কাহিনী” দ্ীযুকত গোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত, এল ১২টাকা। ... ও 
এই বইথানি খুপিলে প্রথরেিিার চিত্ত ল পাঠকের ষ্ অক. 

রণ কট; »ঠাতে গ্রন্থকারের পরতিকৃতিসহ ১৫|১৬খানি পুণ কারের 

সদ ঠাফটান চির আছে। চিত্রগুলি সন ! গ্রন্থেন আকা বল 

প্র 2৬ পেজ, অীঁঢাই শত পৃষ্ঠার অধিক । উত্তর ভারতের আনে 

গল ভীথকেত্রর বৃত্ত এক গ্রন্থে সসিবেশিত হখগাছে | তীৎ রে 
গমনের নে প্রবর্চক ও লে রা এবং ভীথক্ষেতরে পাণ্ডাগণের অর্তাচার 

হ₹তে আনব কারা প্রধান প্রধান তীর্থ ক্ষেতের উৎপাত্তর বিবরণ 

পুর্ভা ও দেব্দশন বিধি. দেবতা ও পাঞাগণের প্রণাম এবং অগ্তান্য 

প্রাপ্য, তীথ বাত্রীদিগের যে সকল দ্রবা, যে পারঘাণ পাথের এবং 

নিঙ্গের বাহারের জন যে সকল জিনিষ আবগ্ক, ভাহার তাপিকা_-এ 

লধল পিষর় এই পুণ্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । তীথ শ্ষেজেই বিবরণে 

“সক্ষে আন্তা্ ডর্টবা শ্বানেরও বিবরণ ইহাতে লিখিত এ:যাছে। এমন কি 
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নারীজাতর লক্ষণ গ্রাত ব্ষক্পও এ গ্রন্থে কথা 1 গাছে। আছে 

॥ ভাষা ম1 নয়, মোটের উপর গ্রস্থখাি সুপঠা হর ।ছে | 

নায়ক--২৪এ বৈশাখ, ৫ম বর্ষ, সন ১৩১৯ দাল। 








